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Investigação em português:

Afinal, devem ou não continuar a existir serviços 
especializados na área dos comportamentos 

aditivos e das dependências?

ROCHA ALMEIDA

“Este saber 
fazer, constitui 
um património 
que não se 
pode destruir”

A rede pública de serviços com intervenção nos comporta-
mentos aditivos e nas dependências contempla: 22 Centros de 
Respostas Integradas com 45 Equipas de Tratamento e exten-
sões, 4 Unidades de Desabituação, 3 Unidades de Alcoologia, 
3 Comunidades Terapêuticas e 21 Comissões para a Dissua-
são da Toxicodependência. 

Existe ainda uma rede de comunidade terapêuticas priva-
das com quem estão contratualizadas mais de 1 500 camas 
para internamentos prolongados.

Apesar de estarem integrados no Ministério da Saúde há 
grandes dificuldades em dar a estes serviços uma identidade 
que os referencie dentro dos serviços de saúde, por exemplo 
estes serviços não constam no Portal do SNS onde se faz 
questão de dizer que se encontram todas as estruturas de saú-
de do país. 

No entanto, é bom lembrar que no nosso país existem ser-
viços públicos com uma experiência acumulada de mais de três 
décadas de intervenção na área dos comportamentos aditivos 
e das dependências, com profissionais qualificados e com ex-
periência demonstrada através de resultados reconhecidos 
como positivos tanto a nível nacional como internacional.

Alguns pontos que gostaria de salientar relacionado com a ati-
vidade desenvolvida.

1 – Esta rede permite que sejam estabelecidos procedi-
mentos comuns para os serviços em todo o país com interven-
ções na área do tratamento, da reinserção e da dissuasão, mas 
também na intervenção junto da comunidade através de ações 
de prevenção e de redução de riscos e minimização de danos. 
Serviços com equipas multidisciplinares com formação perma-
nente nesta área e que reconhecem a importância de intervir 
em todas as vertentes ligadas às adições. Intervenções que 
são aceites e reconhecidas como positivas pela população em 
geral e pelas estruturas públicas e privadas com quem articu-
lam. 

O que sabemos
•  O número de consumidores de substâncias psicoativas em tra-

tamento aumentou 60% entre 1998 e 2011 (23 600 para 38 000)
•  Em 2015 registaram-se 744 internamentos nas Unidades de 

Desabituação e 2 184 nas Comunidades Terapêuticas públi-
cas e privadas com camas convencionadas 

•  No ano 2015 registaram-se nesta rede pública 1 585 interna-
mentos por problemas relacionados com o álcool e 1 208 nas 
Comunidades Terapêuticas públicas e privadas 

•  A proximidade destes serviços a uma área geográfica bem 
definida confere-lhe um papel central junto da comunidade lo-
cal na intervenção a nível da prevenção e da redução de ris-
cos e minimização de danos

2 - Temos uma população dependente de heroína bastante 
bem enquadrada nas estruturas do tratamento e da redução de 
danos, com possibilidade de recurso a vários tipos de tratamento 
de forma a responder às necessidades de cada utente.

O que sabemos
Os doentes em tratamento têm direito a continuar a ter 

acesso a cuidados integrados, eficazes, adaptados às suas 
necessidades, diversificados e de qualidade

Esta população está mais envelhecida, alguns com comor-
bilidades físicas e mentais e por isso a necessitar de mais cui-
dados de saúde. Ao falarmos de tratamentos são múltiplas as 
intervenções a realizar e daí a necessidade de uma equipa es-
pecializada e multidisciplinar

Mas também sabemos que nos dependentes de heroína 
que abandonam o tratamento, a taxa de recaídas e de mortali-
dade é maior do que naqueles que se mantêm em tratamento. 
Por isso, e tendo em consideração que estamos perante uma 
doença crónica acompanhada de frequentes recaídas, os tra-
tamentos a realizar são de longa duração

3 – Em Portugal o número de casos positivos para o VIH na 
população com o consumo de drogas por via endovenosa (UDI) 
diminuíram mais de 90% desde 2001.
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O número de mortes por overdose é de 3 por um milhão de 

pessoas, mais baixo que a média na Europa, mais de 17 por um 
milhão de pessoas. Na Suécia são mais de sessenta overdoses 
por um milhão de pessoas.

Também a percentagem de condenados por crimes ligados à 
droga baixou em Portugal de 44% em 1999 para 21% em 2012.

O que sabemos
Temos consciência do impacto que terá na sociedade por-

tuguesa o recrudescimento dos problemas com o consumo de 
heroína e de outras substâncias psicoativas, já sentidos num 
passado não muito longínquo, nomeadamente a nível: 

Da saúde dos cidadãos consumidores
Da saúde pública em geral 
Do aumento de pedidos de apoio social 
Do desenvolvimento económico e social do país 
No sentimento de segurança da população portuguesa

4 - Existem novos padrões de consumo, muito virados para o 
policonsumo de substâncias nomeadamente a combinação de 
drogas ilícitas com o álcool, e com um novo perfil de consumido-
res, mais jovens, perfeitamente integrados na sociedade, que con-
somem com fins recreativos e socializantes e de forma descontí-
nua. Embora se encontrem muitas pessoas sem apresentarem 
consequências desses consumos, há um pequeno grupo desta 
população para quem o abuso destas substâncias cria uma varie-
dade de graves consequências sociais, legais e de saúde, com 
custos elevados para o indivíduo e para a sociedade

O que sabemos
Foram criadas nos serviços consultas e programas tera-

pêuticos específicos para dar resposta a estes novos consumi-
dores e aos problemas que apresentam

Consultas e consumidores que têm aumentado de ano 
para ano na ordem dos 20% a 25%

Consultas que já trabalham com os problemas das adições 
sem substâncias, nomeadamente o jogo

5 – O álcool continua a ser a substância de abuso mais consu-
mida no nosso país. Em 2010, os indivíduos com 15 ou mais anos 
bebiam em média 12,9 litros de álcool puro por ano, correspon-
dendo a um consumo diário de 28 gramas de álcool puro por pes-
soa. Consumo de álcool que é superior ao da média europeia.

Na grande maioria da população portuguesa os problemas li-
gados ao álcool não estão devidamente diagnosticados 

O que sabemos
O número de utentes com problema ligados ao álcool em 

consulta nas nossas unidades tem vindo a aumentar  
Em mais de 50% dos utentes que recorrem pela primeira 

vez aos nossos serviços a substância principal referida é o ál-
cool e/ou a cannabis

Esta rede de serviços, pela proximidade, fácil acesso e 
pela composição e experiência da equipa técnica multidiscipli-
nar, pode integrar uma rede mais vasta para dar resposta a 
este problema

6 - A rede de referenciação/articulação no âmbito dos compor-
tamentos aditivos e dependências aprovada no Ministério da Saú-
de em 2013 garante a interação/articulação entre os serviços que 
atendem cidadãos que solicitam ajuda, desde a deteção precoce 
até à abordagem mais diferenciada, sustentada por um sistema 
integrado de informação interinstitucional.

Integra todos os serviços de saúde, estruturando esta articula-
ção por níveis diferenciados de intervenção de acordo com as 
competências de cada serviço. Nível 1 Cuidados Primários, Nível 
2 Serviços Especializados, Nível 3 Serviços de Internamento e 
Hospitais.

O que sabemos
Este modelo já contempla as redes existentes no SNS e, 

como serviços especializados, os serviços que intervêm nos 
comportamentos aditivos e nas dependências.

Ao reconhecer-se a especificidade das intervenções nos 
comportamentos aditivos e nas dependências, a articulação 
com os outros serviços permitiria um alargamento na presta-
ção de cuidados a estes utentes

O problema das substâncias psicoativas, legais e ilegais, re-
presenta não só um risco para a saúde e segurança das pessoas, 
mas também uma ameaça à coexistência social, à estabilidade e 
segurança da sociedade como um todo. As instituições de saúde 
têm-se confrontado com uma contínua evolução dos fenómenos 
aditivos e questionam-se sobre a melhor estratégia de facilitar o 
acesso a todos aqueles que solicitam ajuda, jovens na sua grande 
maioria, como referenciar para os diferentes níveis de intervenção 
e como melhorar as condições para aqueles que necessitam de 
tratamento.

Os resultados obtidos em Portugal nestes mais de trinta 
anos de intervenção bem como as frequentes mudanças que 
ocorrem nesta área, justificam que não se perca a especificida-
de das intervenções nos comportamentos aditivos e nas depen-
dências já que elas têm sido o garante, com base em conheci-
mentos e métodos com evidência científica, de uma interven-
ção integrada e multidisciplinar nas áreas da prevenção, redu-
ção de riscos e minimização de danos, do tratamento, da 
reinserção e da dissuasão. 

Termino citando a Associação Portuguesa de Adictologia “ 
Este saber fazer de muitos anos, que constitui um património 
técnico/profissional e científico desde sempre colocado ao ser-
viço da comunidade, a par da criação de uma rede articulada 
através de valências e serviços com organização nacional, são 
os elementos indispensáveis de uma resposta aos comporta-
mentos aditivos e dependências, por isso parte integrante de 
uma política que entendemos dever ter continuidade”


