




Plano Nacional para a Redução dos Problemas ligados ao Álcool 2009-2012

Em 2006, com 
a reestruturação
do Ministério da 
Saúde no âmbito 
do PRACE, as 
competências dos 
Centros de Alco-
ologia do Norte, 
Centro e Sul são
atribuídas ao Insti-
tuto da Droga e da 
Toxicodependência,
IP, sendo aqueles 
extintos.
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Nos vários docu-
mentos produzidos 
por diferentes ins-
tâncias e organi-
zações internacio-
nais e nacionais 
constam uma série
de evidências cien-
tíficas, conceitos, 
orientações e re-
comendações, que 
constituíram os 
pressupostos essen-
ciais para a elabo-
ração do presente 
Plano, concreta-
mente no que se 
refere às medidas 
e acções preconiza-
das.
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Os indivíduos com 
consumo de risco 
ou com consumo 
nocivo podem 
beneficiar de in-
tervenções breves, 
ministradas por 
profissionais espe-
cializados e não
especializados, em 
variados settings. 
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A Europa é a
zona do Mundo 
com consumo mais 
elevado de álcool,
com cerca de 11 
L per capita e em 
que cerca de 5% 
de homens e 1% 
de mulheres são de-
pendentes.
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Em Portugal o con-
sumo tipo binge 
ocorre em todas as 
idades, mas a sua 
frequência diminui 
nos grupos etários
mais velhos. 
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O IDT, IP, en-
quanto serviço es-
pecializado para 
o tratamento de 
pessoas com proble-
mas de dependên-
cia, será a entidade 
de referência do 
encaminhamento 
para tratamento 
mais diferenciado, 
através das suas 
estruturas, devendo 
estabelecer uma 
apropriada articu-
lação entre outras 
estruturas e servi-
ços, nomeadamente 
as que integram a 
Saúde Mental, no
sentido de oferecer 
a melhor rede assis-
tencial de cuidados 
à população identi-
ficada. 
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O número de ví-
timas mortais em 
acidentes de viação
que apresentavam 
taxa de álcool no 
sangue igual ou 
superior a 0,5 g/l 
diminuiu 14,8%, 
passando de 358 
em 2004 para 
305 em 2007.
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A cooperação in-
ternacional cons-
titui um aspecto 
essencial do Plano 
Estratégico e as-
sume especial im-
portância devido 
à configuração dos 
problemas ligados 
ao álcool, como fe-
nómeno transnacio-
nal, multifacetado, 
que ultrapassa a 
abordagem estrita-
mente nacional. 
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Portugal tem a 
taxa mais alta de 
mortalidade re-
lacionada com o 
álcool na Europa, 
especialmente en-
tre os jovens, pois 
cerca de 40% dos 
que morreram em 
acidentes de viação
apresentavam álco-
ol no sangue. 

O absentismo de-
vido ao álcool ou 
o consumo de be-
bidas alcoólicas
durante as horas 
de trabalho com-
prometem o desem-
penho profissional 
e, por conseguinte, 
a competitividade e 
produtividade. 
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Programas que con-
templem a educa-
ção para a saúde
e as competências
para a vida, com 
início na primei-
ra infância e, em 
termos ideais, pros-
seguidos na ado-
lescência, podem 
aumentar a sensi-
bilização e exercer 
uma influência
positiva sobre os 
comportamentos de 
risco.
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Os processos de 
reinserção reque-
rem uma interven-
ção integrada cen-
trada nas necessi-
dades do cidadão e 
uma coordenação e 
participação activa 
das entidades da 
comunidade, signi-
ficativas nos per-
cursos individuais.
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Face à gravidade 
dos Problemas Li-
gados ao Álcool em 
termos de Saúde
Pública, expresso 
no lugar cimeiro 
que ocupa inter-
nacionalmente a 
nível da carga 
global da doença
(DALY), e sendo 
um importante fac-
tor de risco para a 
saúde em Portugal, 
é necessário definir 
a alocação de re-
cursos financeiros 
no âmbito da exe-
cução das acções e 
medidas previstas 
no actual Plano 
Nacional de Redu-
ção dos Problemas 
Ligados ao Álcool.



Huelva: Media e dependências

“A especialização dos 

profissionais está directa-

mente relacionada com 

o rigor e equilíbrio do 

tratamento informativo 

do problema das drogas. 

Daí a importância de 

fomentar formação nesta 

matéria, tanto dos pro-

fissionais dos meios de 

comunicação como dos 

porta-vozes e responsáveis 

de comunicação de insti-

tuições e entidades sociais 

que trabalham em toxico-

dependências”



Huelva: Media e dependências



Huelva: Media e dependências



Huelva: Media e dependências



Huelva: Media e dependências

Fruto mais visível do Projecto 

Elipse de Cooperação Trans-

fronteiriça Espanha Portugal, 

o edifício destinado a receber 

o Centro de Tratamento de 

Dependências da Costa de 

Huelva, que poderá receber 

utentes espanhóis e portugue-

ses, resulta de uma parceria 

efectiva entre as regiões portu-

guesas do Alentejo e Algarve 

e a Andaluzia. Neste âmbito, 

foram ainda realizadas acti-

vidades de redução de riscos 

e trabalhos de rua em popu-

lações vulneráveis, sobretudo 

relativamente aos consumos 

de álcool, e outras actividades 

de dinâmicas transfronteiriças 

em diversas unidades de mis-

são no Algarve e em Huelva.
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GAF - Gabinete Social de Atendimento à Família, Viana do Castelo

“O nosso objectivo não

se esgota propriamente 

nas mudanças poten-

ciadas pela interven-

ção. A avaliação é um

objectivo fulcral sendo, 

aliás, desde sempre, 

uma preocupação nos-

sa.



Centro Social e Paroquial de Barbeita – Viana do Castelo

“Acho que conseguimos 

interiorizar-lhes o 

próprio conceito de 

família que estava um 

pouco esquecido.”



Cruz Vermelha Portuguesa Arcos de Valdevez



 Santa Casa da Misericórdia de Melgaço

“Chegar a pais, fa-

miliares e colegas é o

nosso grande objectivo. 

O que temos vindo a 

fazer é uma vez que 

os alunos mais velhos 

do ano passado já es-

tavam devidamente 

formados e informados 

ao nível de prevenção,

constituímos vários

grupos: uns que se dedi-

cam a fazer prevenção

junto dos mais novos, 

outros que escrevem ar-

tigos relacionados com 

o tema para o jornal 

local e, estamos ainda 

a realizar uma curta-

metragem com a temá-

tica da prevenção.”



ADCL, Guimarães

“Pretendemos que os 

jovens estejam mais 

alerta para os riscos 

do consumo de subs-

tâncias psicoactivas e 

que, ao fazerem uma 

escolha, que a façam 

de forma mais cons-

ciente. Nesse sentido, 

trabalhamos ao nível 

das competências e 

das respostas que pos-

sam dar perante essas 

situações.”



APDES



Filos

“Há que solidificar a 

aproximação conquis-

tada junto dos públicos-

alvo. Mas consideramos 

que este projecto, com 

algumas alterações que 

entendemos já serem per-

tinentes, poderá ser uma 

forma de chegarmos a 

outras necessidades.”



PRI Viana do Castelo
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Luís Patrício

Tratamento da Dependência de Heroína é o título da mais recente obra de Luís Patrício. A Manu-

tenção Opioide: Actualização e Sugestões conta ainda com participações dos psiquiatras chefes de 

serviços António Costa e Didier Touzeau, de Jorge Câmara, psiquiatra e psicanalista da SPP, Miguel 

Vasconcelos, psiquiatra graduado e Licínio Santos, médico interno de psiquiatria. 

A obra conta com prefácio de José Pádua e encontra-se dividida em 16 temas ou capítulos, a saber: 

Manutenção Opioide, Tratamento Presente e Futuro, um artigo da responsabilidade de Didier Tou-

zeau, Adictologia e Responsabilidade, Farmacoterapias na Dependência de Heroína de Rua, Trata-

mento com Opioide - Metadona, Objectivos no Uso, Interacções com outras Substâncias (António

Costa) e Metadona na Manutenção Opiácea (Miguel Vasconcelos), Buprenorfina, Buprenorfina + 

Naloxona, Terapia com Opioide: Questões e Respostas, Que Tratamento de Manutenção nos Adic-

tos a Heroína? - Uma abordagem psicanalítica de Jorge Câmara, Desenvolver a Relação Terapêutica,

Comorbilidade Psiquiátrica e Tratamento com Medicamento Opioide (Licínio Santos), Mudança de 

Estratégia em Manutenção Opioide: Mudar de Medicamento e Naltrexona.

Em antevisão, Dependências publica alguns comentários e excertos da obra.

Este livro é uma “pe-

drada no charco” num 

período de pouco debate 

científico em torno dos 

programas de manuten-

ção opiácea em Portu-

gal. O “estado da arte” 

encontra-se integrando 

de forma plena os conhe-

cimentos científicos na 

nossa prática clínica,

tantas vezes caracteri-

zada por uma atitude 

rotineira e acrítica. Esta 

iniciativa é um exemplo 

a seguir!”

Carlos Vasconcelos, Médico

Psiquiatra, Chefe de Serviço

– Porto

“O que julgo ser impor-

tante realçar é que... 

Desse estudo e da sua 

larga experiência clínica

escreve este livro. 

A sua leitura irá contri-

buir para uma melhor 

e mais eficaz forma de 

intervir perante aqueles 

que nos solicitam ajuda 

para este problema.”

Rocha Almeida, Médico

Psiquiatra, Chefe de Serviço

- Coimbra



Luís Patrício

“Sente-se que quem es-

creve estas linhas tem 

muito tempo de clíni-

ca, e de pensamento 

sobre essa clínica.”
José Gonzalez, Médico Psi-

quiatra, Chefe de Serviço

– Porto

“Pela forma clara como 

está escrito, este livro 

vai contribuir para um 

maior bem-estar da 

comunidade que nos 

rodeia.”
Fátima Pinto, Médica Espe-

cialista de Medicina Interna 

- Horta - Açores



Luís Patrício

Em muitas situações, é

benéfico para o doente, 

é necessário, fazer o 

tratamento com medi-

cação, e por isso o mé-

dico faz a prescrição do 

medicamento adequa-

do à situação clínica

dessa pessoa. Mas tem 

que ter todo o cuidado 

para prevenir o mau 

uso de medicamentos 

psicoactivos, que po-

dem agravar o estado 

de saúde, ou até serem 

letais. Para isso e com 

responsabilidade o mé-

dico informa o doente 

sobre a finalidade do 

uso do medicamento: 

tratar, curar, prevenir 

a recaída. E essa res-

ponsabilidade deve ser 

partilhada com quem 

o doente aceitar como 

apoiante no seu trata-

mento, seja um fami-

liar ou amigo.



História de Vida



GATO - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes

Os utentes são

contactados pelas 

nossas equipas, 

que assumem duas 

vertentes: a vertente 

rua, através da 

qual os utentes 

são contactados 

e informados 

acerca dos vários

serviços existentes, 

sensibilizados

para tratamento 

ou reinserção, se 

tivermos cursos em 

desenvolvimento, 

faz-se a distribuição

de informação e de 

preservativos.



GATO - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes

Nas escolas de 

Tavira temos dois 

gabinetes e uma 

técnica responsável 

por dar apoio à

população, não na 

área da prevenção,

como também na 

continuidade ao nível 

do apoio psicológico.

Este projecto é

desenvolvido por 

mediação com o poder 

local, através da 

Câmara Municipal de 

Tavira.



Comunidade Terapêutica “Centro Jovem Tejo”



Nova Fronteira – Associação para Reabilitação de Toxicodependentes



Comunidade Terapêutica “Casa Grande”



Comunidade Terapêutica “Horta Nova”



Comunidade Terapêutica - Clínica de Adaúfe



Comunidade Terapêutica “Cupertino Miranda”



Comunidade Terapêutica “Associação Viagem de Volta”



Comunidade Terapêutica  “Villa Ramadas – International Treatment Centre “



Comunidade Terapêutica “Associação Pica Pau”



Comunidade Terapêutica  “Farol“



CLAT 5



CLAT 5     



R3: Três anos de Riscos Reduzidos em Rede: “Nada sobre nós sem nós”
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Comunidade Terapêutica  “Farol“


