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Unir, refletir, estudar e participar nos comportamentos aditivos, foi 
o mote que juntou um grupo de profissionais de enfermagem a consti-
tuir a Associação Portuguesa de Enfermeiros dos Comportamentos 
Aditivos em Portugal, que tem como missão  promover a excelência no 
cuidado de enfermagem para a prevenção e tratamento de dependên-
cias para populações diversas em todos os contextos. A defesa dos di-
reitos, colaboração, educação, pesquisa e desenvolvimento de políti-
cas. Pretendem ainda estabelecer parcerias nacionais e internacio-
nais, com base na relação institucional. A Associação está filiada na 
Internacional Nurses Society on Addictions (IntNSA), e pretende servir 
como um ponto de encontro para os enfermeiros de diferentes contex-
tos interessados no problema dos comportamentos aditivos e depen-
dências (CAD), a fim de que possam aprimorar seus conhecimentos, 
as suas habilidades e continuar a sua formação, através de fóruns de 
reflexão, discussão e investigação. Dependências quis saber um pou-
co mais e foi ouvir os seus promotores.

Que principais propósitos estiveram na origem da criação da As-
sociação?
IntNSA Portugal – A criação desta associação, designada “Asso-

ciação Portuguesa dos Enfermeiros dos Comportamentos Aditivos” 
(IntNSA Portugal) surgiu no seio de um grupo de profissionais de enfer-
magem que partilham de uma mesma vontade, criar espaços de refle-
xão sobre os cuidados de enfermagem em comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). E nesse momento avançou-se para a criação 
desta associação, em Maio de 2019.

Esta associação tem por missão nos seus estatutos “Promover a 
excelência no Cuidado de Enfermagem para a prevenção e tratamento 
de dependências para populações diversas em todos os contextos de 
prática, por meio de defesa dos direitos, colaboração, educação, pes-

quisa e desenvolvimento de políticas”. Sobre esta missão, queríamos 
destacar que visamos refletir e discutir sobre todas as áreas específi-
cas de intervenção nos CAD, ao longo do ciclo de vida da pessoa, inde-
pendentemente do contexto clínico onde os Enfermeiros estão inseri-
dos, ou deveriam estar. As necessidades atuais da população no âmbi-
to dos CAD abrange contextos comunitários importantes, desde a pro-
moção de estilos de vida saudáveis (um exemplo é a saúde escolar), 
as unidades de cuidados na comunidade, as unidades de cuidados 
continuados, os contextos hospitalares (serviços de psiquiatria, medi-
cina, paliativos), os contextos prisionais, para além dos contextos es-
pecíficos e especializados de tratamento dos CAD.

Esta associação pretende ser um ponto de encontro de enfermei-
ros interessados no desenvolvimento dos cuidados de enfermagem 
com a pessoa/família com CAD. 

Em que medida poderá a constituição desta organização resultar 
numa maior especialização dos enfermeiros no campo dos com-
portamentos aditivos e dependências?
IntNSA Portugal – Uma maior especialização dos enfermeiros na 

área dos CAD, é uma questão interessante, mas deve partir da análise 
dessa necessidade. Estamos perante um fenómeno complexo, trans-
versal na sociedade e nos serviços de saúde, como tal, requer respos-
tas diferenciadas e naturalmente complexas. Ora, perante este quadro 
parece-nos que uma maior especialização dos profissionais é neces-
sária. Há países em que no campo profissional dos enfermeiros, existe 
uma especialização formal “Addiction Nurses”, com uma formação 
credenciada e um campo de ação específico. Estamos num tempo em 
que se discutem as competências acrescidas dos enfermeiros espe-
cialistas, assim como novas especialidades, no seio da Ordem dos En-
fermeiros.  

A enfermagem a evidência e o 
conhecimento científico em CAD
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Na nossa perspetiva este é um campo específico que pode no futu-
ro vir a ser proposto como de competência acrescida ou mesmo de 
área de especialização especifica.

Como contributo para esta especialização, ou se quiserem um cui-
dado mais especializado, um dos objetivos da associação é criar gru-
pos de trabalho em áreas que vão deste o tratamento, a prevenção, a 
redução de riscos e minimização de danos, a reabilitação psicossocial 
e investigação, que possam contribuir para a produção de orientações 
para a prática clínica, colaborarem e produzirem investigação nas dife-
rentes áreas em parceria com a academia, sendo a Associação um elo 
de ligação e promotor de parcerias. Para estes grupos de trabalho ire-
mos desafiar enfermeiros, de diferentes contextos clínicos e com uma 
abrangência nacional. 

Estes grupos irão naturalmente estudar as suas áreas de interven-
ção, mas ao mesmo tempo irão recolher, apoiar e divulgar diferentes 
projetos que decorrem das boas práticas dos colegas no terreno, pro-
movendo assim a partilha de experiências bem-sucedidas. Todos te-
mos a aprender com todos.

Quem integra os atuais corpos da Associação e quem poderá (e 
como) associar-se?
IntNSA Portugal – Os corpos sociais deste 1º mandato são com-

postos por enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários (UCC de Al-
cochete), de Unidades Hospitalares (Serviço de Psiquiatria do Hospital 
de Loures, Serviço de Gastroenterologia do Hospital dos Capuchos), da 
Unidade de Alcoologia de Lisboa, das Equipas Técnicas Especializadas 
de Tratamento do Barreiro e da Póvoa de Santo Adrião, e da Escola Su-
perior de Enfermagem de Lisboa, num total de 12 elementos. Estes ele-
mentos, os membros fundadores, foram aqueles que como afirmamos 
antes, estiveram no momento crucial para dar o pontapé de saída da 
associação. 

Assim afirmamos aos nossos pares e a sociedade em geral, é este 
nosso propósito, que queremos integrar na associação enfermeiros de 
todo o país, continente e ilhas, das unidades especializadas e de todas 
as áreas onde trabalhem com pessoas com CAD e no apoio aos seus 
familiares. Todos estão desafiados a integrar, participar e contribuir 
para o desenvolvimento da associação. 

No passado mês de Julho enviamos uma carta de apresentação a 
dezenas de entidades de todo o pais, e esperamos que essa informa-
ção chegue aos profissionais de saúde em geral.

Aos membros desta associação é pedida uma quotização anual de 
20 euros, que confere o direito a participar nos diferentes eventos pro-
movidos pela associação, a possibilidade em participar nos grupos de 
trabalho promovidos pela associação, receber a informação que se 
pretende vir a dinamizar, assim como confere o direito de qualquer as-
sociado numa associação, pertencer aos órgãos sociais.

Para se fazerem membros nesta fase, é enviar um email para intn-
saportugal@gmail.com e pedir instruções sobre como se fazer mem-
bro. Receberão a ficha que deverão preencher. Ainda sobre a participa-
ção na associação, dizer que os nossos estatutos contemplam a pos-
sibilidade de pessoas, sem o título profissional de enfermeiro, serem 
membros associados. Ou seja, poderem trazer a sua experiência e co-
nhecimento sobre a temática, participar nos eventos e discussões, não 
podendo, no entanto, votar as decisões da associação nem podem in-
tegrar os corpos sociais.

Está na forja da intervenção da Associação a realização de ativi-
dades no âmbito científico?
IntNSA Portugal – A associação irá realizar um 1º Evento Científi-

co de apresentação à comunidade dia 13/11/2019 pelas 16 horas na 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Polo Artur Ravara), com 
uma apresentação da associação, da sua missão, o seu plano de ativi-
dades para o triénio e seguidamente haverá um fórum de discussão 
sobre uma perspetiva de futuro da enfermagem nos CAD. Contaremos 
com a presença de um enfermeiro do meio académico Prof. Doutor 
Joaquim Lopes (ESEL) e um enfermeiro na prática clínica na área dos 

CAD Enf. Nuno Murcho da DICAD da ARS Algarve. Contaremos igual-
mente com as ideias e perceções dos enfermeiros que estiverem pre-
sentes. Para este evento todos os enfermeiros e outros profissionais 
da área da saúde, do setor social, da educação, entre outros, que este-
jam interessados, estão convidados (oportunamente iremos anunciar 
a forma como se poderão inscrever)

Posteriormente acontecerá o 1º Congresso da IntNSA Portugal, em 
Maio de 2020, em Lisboa, que iremos divulgar com mais detalhes bre-
vemente.

Para além destes eventos, planeamos realizar a divulgação da as-
sociação por regiões, no Porto, Coimbra, Beja e Faro (entre outras loca-
lidades). Articularemos com as equipas/profissionais dessas regiões e 
os membros dos corpos sociais irão deslocar-se e estar presencial-
mente a conversar com os seus colegas.

 Que tipo de parcerias pretendem estabelecer com outras entida-
des nacionais e internacionais?
IntNSA Portugal – As parcerias com outras entidades é um aspeto 

fundamental da ação da associação. A parceria com a Internacional 
Nurses Society on Addictions (IntNSA) é um eixo central da nossa as-
sociação, a IntNSA Portugal é uma associação filiada desde este ano e 
partilha dos mesmos objetivos e missão. A filiação nesta sociedade in-
ternacional, permitirá alinhar com esta referência a nível mundial na 
excelência dos cuidados de enfermagem baseados na evidencia cientí-
fica, onde queremos ser membros ativos pois os enfermeiros portu-
gueses têm muito a partilhar nesta área. 

Uma outra parceria fundamental que ambicionamos será com a Or-
dem dos Enfermeiros e com os colégios da especialidade da Enferma-
gem Comunitária e da Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, 
pois consideramos que são as especialidades onde esta área de cuida-
dos mais está relacionada (não excluindo quaisquer outras). 

Outra parceria muito importante foi com a Escola Superior de En-
fermagem de Lisboa, com quem já assinamos um protocolo de coope-
ração, que nos permitiu ter na sua instituição a sede social da associa-
ção. As ligações destas associações científicas com as unidades de 
ensino superior fazem-nos sentido pois os benefícios podem ser vas-
tos com a partilha de objetivos comuns, veja-se a aproximação dos 
contextos da prática clínica com as instituições de ensino, no desen-
volvimento de trabalhos de investigação, na divulgação dos mesmos, 
assim como na criação de formação para a aquisição de competên-
cias acrescidas no âmbito dos CAD para enfermeiros com interesse 
nesta área.

Gostaríamos de ter parcerias com o SICAD, entidade com a qual já 
existiu uma primeira apresentação da nossa intenção, e onde a criação 
da nossa associação foi bem acolhida. Estaremos sempre disponíveis 
para o que o SICAD nos solicitar assim como esperamos contar natu-
ralmente com o seu apoio. 

Estamos disponíveis para parcerias com todas as entidades e as-
sociações que da mesma forma se focam nos CAD, numa perspetiva 
multidisciplinar, pois apesar desta ser uma associação de enfermeiros, 
posicionamo-nos numa perspetiva de trabalho em conjunto, respeitan-
do todas as áreas profissionais e ambicionando trabalhar com todos. 
Uma coisa nós sabemos, as melhores práticas e os melhores resulta-
dos, aconteceram e acontecem quando os profissionais têm esta pos-
tura e esta natureza organizacional. O problema é tão complexo e com 
tanto impacto que todos juntos conseguiremos sempre mais. 

Gostávamos ainda de realçar, que a postura da nossa associação é 
que a discussão sobre os cuidados na área dos CAD, deve incluir na 
sua reflexão aqueles que são mais conhecedores da sua situação, fala-
mos naturalmente das pessoas que, de forma direta ou indireta, são 
afetadas pelos CAD. Teremos presente e estudaremos a melhor forma 
de os trazer às nossas reflexões ou participar nas reflexões que os pró-
prios dinamizem. 

Numa nota final esta associação pretende estar em todos os fó-
runs de discussão onde as suas ideias possam ser úteis, e desafiamos 
todos os interessados a juntar-se a nós. 


