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INTRODUÇÃO
No ano de 2019, os serviços da DICAD da ARS Centro mantiveram a sua intervenção na
área dos comportamentos aditivos e dependências seguindo aquilo que de bom o modelo
português sempre teve, uma abordagem integrada com intervenções nas áreas da
prevenção, da redução de riscos e minimização de danos, do tratamento e da reinserção.
Um modelo que se baseia no direito à saúde dos cidadãos com problemas de adição tem
de valorizar todas estas áreas de intervenção, bem como a multidisciplinaridade dos
técnicos intervenientes nas ações desenvolvidas.
Mas perante um fenómeno em permanente mudança como é o caso da doença da adição,
os serviços têm necessariamente de se ir adaptando a novas realidades. Por exemplo, se
no ano 2000 mais de 80% de pedidos de primeiras consultas eram por consumo de
opiáceos (heroína), já em 2019 é a cannabis (41%) a substância mais referida nas
primeiras consultas, enquanto a heroína tem uma representação nas primeiras consultas
de apenas 19%. Só a partir de 2018 tivemos pedidos de consultas para o jogo e em 2019
mais de 3% das primeiras consultas foram por jogo. O problema com o consumo de álcool
faz com que todos os serviços tenham cada vez mais doentes em tratamento. As alterações
no padrão de consumo trouxeram um novo perfil de consumidores e daí que a intervenção
comunitária, o tratamento e a reinserção privilegie um trabalho sistemático e contínuo, que
atravessa todas as faixas etárias e todos os níveis sociais, bem como os vários contextos,
escolar, familiar, recreativo, laboral e comunitário.
É essa realidade que procuramos mostrar no presente relatório de atividades que continua
a revelar como, em articulação com outras entidades ou por própria iniciativa própria,
continuamos a dar respostas às solicitações para as quais somos chamados.
Mas os serviços estão cada vez mais com dificuldades em conseguir manter a sua
atividade. Há profissionais que saíram e que não têm sido substituídos, por outro lado a
situação de indefinição em relação ao modelo organizativo que estes serviços vivem desde
2011 em nada vem contribuir para a estabilidade de utentes, familiares e profissionais.
Será que a experiência acumulada de muitos anos na intervenção em adições, a formação
multidisciplinar dos profissionais, a acessibilidade aos serviços, a fidelização dos utentes e
a capacidade de intervenção comunitária assente na articulação com entidades públicas e
privadas, não merece qualquer atenção por parte do Ministério da Saúde tendo em
consideração os resultados verificados a nível nacional? Até agora todos elogiaram, mas
não se avança mais do que isso o que é muito pouco quando estamos a falar de cuidados
de saúde para um grupo populacional com graves carências. Esta longa espera não é
desejável para ninguém.
Um agradecimento final a todos os profissionais que colaboraram neste relatório de
atividades, pelo empenho e competência que colocaram nas intervenções que muito
contribuiu para a obtenção de ganhos em saúde.
Rocha Almeida
Coordenador da DICAD da ARS Centro
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ENQUADRAMENTO
De acordo com os estatutos da ARS Centro à DICAD compete:


Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do
consumo de substâncias do consumo de substâncias psicoativas, à prevenção dos
comportamentos aditivos e à diminuição das dependências;



Colaborar, ao nível da sua área de intervenção geográfica, na definição da
estratégia nacional e das políticas com vista à redução do consumo de substâncias
psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à diminuição das
dependências e na sua avaliação;



Planear, coordenar, executar e promover, ao nível da sua área de intervenção
geográfica, a avaliação dos programas de prevenção, de tratamento, de redução
de riscos e minimização de danos e de reinserção social;



Prestar apoio técnico à execução dos programas e projetos de intervenção local;



Assegurar a implementação de procedimentos e meios de recolha de dados,
proceder à sua consolidação e enviar ao Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), os dados e informações
necessárias para a prossecução das suas atribuições, e desenvolver estudos sobre
as intervenções realizadas na região centro e elaborar os relatórios de atividades;



Emitir pareceres sobre propostas de implementação de projetos regionais
apresentados por entidades públicas ou privadas que se candidatem a apoios no
âmbito da sua área de intervenção;



Promover a realização de diagnósticos das necessidades de intervenção de âmbito
regional e local, definir as prioridades e o tipo de intervenção a efetuar e os recursos
a afetar, nomeadamente a projetos e programas cofinanciados, contribuindo para
um planeamento nacional sustentado;



Avaliar e supervisionar o funcionamento das Unidades de Intervenção Local,
prestadoras de cuidados de saúde nesta área, assegurar o planeamento e gestão
dos recursos necessários à respetiva atividade e propor a criação de novas
unidades ou o seu encerramento;



Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação de instituições da
comunidade, públicas ou privadas, no desenvolvimento de ações de prevenção,
redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção no âmbito dos
programas nacionais promovidos pelo SICAD;



Promover, desenvolver e aplicar metodologias de avaliação das diversas ações
desenvolvidas ou apoiadas, atualizar diagnósticos, elaborar relatórios e analisar as
respetivas conclusões;
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Colaborar com o SICAD na definição dos requisitos para licenciamento de unidades
de prestação de cuidados, nos sectores social e privado e monitorizar o seu
cumprimento;



Assegurar, ao nível da região, a articulação com o SICAD para o desenvolvimento
de programas e projetos;



Compete ainda à DICAD, no âmbito de intervenção regional, proceder à difusão das
normas e orientações técnicas e de outros instrumentos de apoio técnico à atividade
dos estabelecimentos de saúde, apoiar a sua implementação e monitorizar a sua
execução.

Na dependência da DICAD da ARS Centro funcionam Unidades de Intervenção Local
(UILS) com intervenção nos comportamentos aditivos e dependências, especificamente:
 6 Centros de Respostas Integradas (CRI) – estruturas locais de cariz operativo,
referenciadas aos territórios de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu,
constituídas por equipas técnicas multidisciplinares que executam programas de
intervenção local no que respeita à prevenção dos comportamentos aditivos e
dependências, bem como prestam cuidados integrados e globais a pessoas com
comportamentos aditivos e dependências, em regime ambulatório, seguindo
intervenções terapêuticas baseadas em evidência científica, com vista ao tratamento,
redução de riscos e minimização de danos e reinserção destes doentes.
 1 Unidade de Alcoologia de Coimbra - Unidade especializada de referência na
prestação de cuidados integrados a doentes com problemas de abuso e dependência
de álcool. Tem uma equipa técnica multidisciplinar e realiza tratamentos integrados em
regime de ambulatório ou de internamento, sob responsabilidade médica, de acordo
com o tipo de programa terapêutico que o doente necessita. O tratamento tem vários
componentes e um período de acompanhamento, com vista à manutenção da
abstinência, à prevenção das recaídas e à reabilitação social e familiar.
 1 Unidade de Desabituação de Coimbra - Realiza tratamentos de desabituação de
substâncias psicoativas em regime de internamento, sob responsabilidade médica. A
desabituação de substâncias pressupõe apenas a estabilização do utente ao longo de
uma diversificada cadeia terapêutica, que deve continuar após a alta do internamento.
Para além dos tratamentos de desabituação de substâncias em doentes com
dependência de substâncias psicoativas e estabilização de programas com agonistas
opióides, realiza também internamentos para estabilização de doentes com
comorbilidades psiquiátricas. Para a realização destas atividades a unidade de
desabituação possui uma equipa técnica multidisciplinar.
 1 Comunidade Terapêutica (Arco-íris) de Coimbra - Unidade de internamento para
indivíduos com um elevado grau de desestruturação psicológica, familiar e/ou social,
que tenham necessidade de um internamento prolongado. Dispõe de uma equipa
técnica multidisciplinar, sendo objetivo do tratamento o apoio psicoterapêutico e
socioterapêutico e a reabilitação do utente.
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Às Unidades de Intervenção Local com intervenção nos comportamentos aditivos e nas
dependências da DICAD da ARS Centro compete:


Acolher, cuidar, tratar e referenciar para as unidades da DICAD ou de outras redes
de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, públicas ou convencionadas,
os utentes do seu âmbito de intervenção, nos termos da legislação ou orientações
técnicas aplicáveis;



Organizar e manter os processos clínicos dos utentes do seu âmbito de
intervenção;



Propor ao coordenador da DICAD da ARS Centro a programação da intervenção
local da sua área de intervenção;



Executar a intervenção local programada e contratualizada com a DICAD, em
articulação com os demais serviços da ARS Centro e indicadores adotados;



Proporcionar formação, no seu âmbito de atuação, nos termos legais aplicáveis;



Emitir pareceres técnicos no seu âmbito de intervenção;



Colaborar na elaboração de diagnósticos, planos e relatórios anuais de atividades
da DICAD;



Colaborar no manual de boas práticas da unidade de intervenção local e garantir a
sua manutenção;



Avaliar o grau de qualidade dos serviços prestados, o grau de satisfação dos seus
utentes e dos profissionais da equipa.

No quadro seguinte apresentamos o total de efetivos que desempenham funções nos
serviços da DICAD distribuídos por grupo profissional.
MAPA DE PESSOAL
Dirigentes

1

Médicos

16

Técnicos Superiores de Saúde

26

Técnicos Superiores

53

Enfermeiros

51

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica

1

Assistentes Técnicos

35

Assistentes Operacionais

23

TOTAL

206
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INTERVENÇÃO NA COMUNIDADE
PREVENÇÃO
A prevenção de comportamentos aditivos e das dependências é uma área que deve
privilegiar um trabalho sistemático e continuo, que atravesse as várias faixas etárias e os
vários contextos - escolar, familiar, recreativo, laboral, comunitário, etc.
Assim sendo, no ano de 2019 deu-se continuidade a projetos iniciados nos anos anteriores,
procurando melhorar as intervenções e solidificar as metodologias.

Projeto Gerações
Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de capacidades, atitudes e hábitos
relacionados com estilos de vida saudáveis, de modo a fortalecer recursos e competências
que ajudem crianças e jovens a enfrentar os desafios próprios do seu processo de
desenvolvimentos, bem como envolver a comunidade educativa na promoção da literacia
em saúde, numa perspetiva global, que potencie o desenvolvimento harmonioso do
individuo.
Tendo por base o Plano Nacional de Saúde (PNS), que determina as intervenções da
saúde, como sendo o pilar estratégico em que assenta a intervenção da Saúde Escolar, e,
em simultâneo o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências (2013-2020), constituiu-se um grupo de trabalho na região para a criação e
dinamização do Projeto Gerações composto por parceiros da Saúde: Divisão de
Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, o Departamento de Saúde
Publica Saúde Escolar, da Educação a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da
Direção de Serviços da Região Centro e ainda a colaboração do Ensino Superior através
da faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra .
No que se refere ao ano de 2019 foram efetuadas 3 reuniões da equipa regional Gerações,
composta por 4 elementos da Saúde Escolar, dois elementos da DICAD e um elemento da
Educação.
Neste ano, a maioria dos CRI realizou ações de divulgação e /ou formação, de acordo com
os seguintes dados:

Nº ações divulgação
Nº técnicos
participantes
Nº ações formação

0

Castelo
Branco
2

0

Gerações

Aveiro

Coimbra Guarda

Leiria

Viseu

Totais

1

2

0

4

9

28

16

3

0

8

55

0

5

4

2

0

5

16

Nº instituições/JI

0

27

14

19

0

50

110

Nº educadores infância

0

58

44

50

0

64

216

Nº técnicos ACES

0

4

9

2

0

5

20

Nª crianças abrangidas

0

210

142

0

853

1205

Nª técnicos CRI

0

3

1

0

1

7

7
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Ger@ções 2019
Nº de Crianças/Nº Jardins de Infância/Distrito
1205
TOTAIS

20
115
853

VISEU

5
50

LEIRIA

GUARDA

0
0
0
0
2
19
142

COIMBRA

9
19

nº Crianças
210

CASTELO
BRANCO

4

AVEIRO

0
0
0

ACeS

27

nº Jardins Infância

Podemos verificar no gráfico acima que, na região centro, do total de 6 distritos foram
acompanhadas 1205 crianças, em 115 jardins de infância.

Programa Cuida-Te
O programa “Cuida-te”, resulta de uma parceria com diversas entidades do sector publico
e privado. O Programa é composto por 5 medidas: Medida 1 – Unidades Móveis; Medida
2 – Formação; Medida 3 – Teatro debate; Medida 4 – Gabinetes de Saúde Juvenil; Medida
5 – Apoio a projetos.
Tem como objetivos intervir na promoção da saúde global dos jovens nas suas várias
dimensões: fomento da prática de exercício físico regular, da prática de uma alimentação
saudável e da assunção de estilos de vida saudáveis e responsáveis; prevenção dos
consumos nocivos; promoção da saúde sexual e reprodutiva.
Este programa tem como destinatários todos os jovens com idades compreendidas entre
os 12 e os 25 anos, professores, pais, dirigentes associativos, profissionais de saúde e
outros que desenvolvem atividades nesta área.
No quadro abaixo apresentamos as atividades realizadas pelos técnicos dos CRI no âmbito
da Medida 1 do Programa Cuida-te no Ano de 2019 que permitem a informação,
atendimento e aconselhamento na área dos consumos junto dos jovens:
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Intervenções “Cuida-te” por CRI – 2019
Aveiro

Castelo
Branco

Nº Escolas

1

4

2

Nº Sessões

0

18

Nº Alunos

27

Nº
Profissionais
Horas
despendidas

Coimbra Guarda

Leiria

Viseu

Totais

2

1

3

13

4

5

6

7

53

362

66

113

360

199

1180

2

2

1

2

1

1

9

6h

24h

4h

6h

12h

7.5h

68.5h

Foi feita formação a 12 profissionais da DICAD no total de 12 horas.

Programa Eu e os Outros
O Eu e os Outros é um programa de desenvolvimento de competências usado no âmbito
da prevenção dos comportamentos aditivos e das dependências, que vem sendo
implementado há vários anos por todos os Centros de Respostas Integradas da região
centro. Dirige-se a jovens entre os 10 e os 18 anos e constitui-se como um instrumento
promotor de processos de tomada de decisão, de confrontação, de exploração da
informação, procurando promover a reflexão em grupo sobre temas do desenvolvimento
ligados à adolescência, criando uma dinâmica geradora de crescimento pessoal e social.
No ano de 2019, verificou-se uma diminuição do número de ações de formação, pois só no
final do ano foi confirmada a renovação da atribuição de créditos aos professores pelo
Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) correspondente à
Oficina de Formação de 54 horas. Este atraso levou à impossibilidade de fazer formações
creditadas e dificultou a negociação com
EU E O S O UTR O S 2 0 19
as escolas e os respetivos professores.
N.º Formandos
Nº Jovens
As escolas continuam a demonstrar
grandes dificuldades de adesão ao
programa, não só pela falta de
acreditação, mas porque este programa
741
tem um elevado grau de exigência, em
481
termos de horas a disponibilizar para a
15
15
00
0
0
0
00
formação e para a aplicação em horas
lectivas. Neste contexto, o Eu e os Outros
foi implementado por 3 CRI, em formatos
diferentes,
de
acordo
com
as
possibilidades locais.
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Indicadores / CRI

Aveiro

Castelo
Branco

Coimbra

Guarda

Leiria

Viseu

Totais

Nº Formações não
creditadas

0

0

0

0

0

1

1

Nº Formandos não
creditados

0

0

0

0

0

15

15

Nº escolas abrangidas

0

0

6

0

0

8

14

Nº outras instituições
abrangidas

0

1

0

0

0

1

2

Nº jovens abrangidos

0

15

741

0

0

481

1237

Nº Turmas

0

1

45

0

0

21

67

Nº Narrativas

0

1

6

0

0

5

6

Intervenção “Eu e os Outros” por CRI

O CRI de Castelo Branco optou por realizar uma aplicação direta de uma Narrativa, com
os próprios profissionais, a um grupo de 15 jovens, pertencentes a uma instituição. O CRI
de Coimbra esteve envolvido, em parceria, na aplicação de 6 Narrativas a 45 turmas de 6
escolas, num total de 741 alunos. O CRI de Viseu realizou uma 1 ação de formação,
abrangendo 15 formandos e participou na aplicação de 5 Narrativas a 21 turmas de 8
escolas, num total de 481 alunos.
No total de jovens abrangidos, 98,7% são resultado das formações ministradas aos
professores e outros técnicos no ano anterior pelos respetivos CRI.
Os formandos (15)
são alunos da
Licenciatura
em
Educação Social
da Escola Superior
de Educação de
Viseu, tratando-se
pois de uma acção
de formação não
creditada.
No
global,
a
aplicação
do
Eu e os Outros
abrangeu
1237
alunos, sendo que
em relação ao ano
anterior registou-se
um aumento de
393 alunos.

EU E OS OUTROS 2019

1237
15

Total de Formandos

10

Total de Jovens
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Castelo B.

Nº J OVENS

Nº TURMAS

15

1

481

45

1

0

Viseu

741

N º I N S T I T UT I Ç ÕE S

N º ES C OLAS

Coimbra

21

0

6

1

8

O acompanhamento e monitorização do Programa Eu e os Outros, continua a ser realizado
pelo grupo de trabalho nacional do qual faz parte um técnico de cada DICAD das cinco
ARS e dois técnicos do SICAD. Este grupo tem debatido sobre as intervenções a apostar
no futuro, nomeadamente, reformulação de narrativas e reavaliação de documentos
produzidos.
Neste sentido, foi planeada uma Ação de Formação de Reciclagem destinada a todos os
Técnicos de Apoio ao Programa Eu e os Outros, pertencentes aos CRI de todo o país.
A formação foi ministrada por técnicos do SICAD e realizada em dois dias (7 de outubro e
2 de dezembro de 2019), num total de 14 horas. Estiveram presentes 11 técnicos da região
centro (9 dos CRI e 2 da sede da DICAD).
Para além da reciclagem necessária para a implementação do programa, esta ação
permitiu fazer uma avaliação global da sua aplicação, nomeadamente, do processo
formativo, parcerias, revisão do material de suporte, das narrativas e da imagem gráfica do
programa.

Intervenções Informativas e/ou Formativas na Área dos Comportamentos
Aditivos e Dependências
Cada Centro de Respostas Integradas desenvolve intervenções de prevenção universal e
seletiva, de acordo com as solicitações de instituições ou entidades locais ou a partir de
propostas do próprio CRI, que sendo uma estrutura de proximidade procura as sinergias
locais que possibilitem a diminuição de fatores de riscos na área dos comportamentos
aditivos e dependências.

11

DICAD
Relatório de Atividades 2019

Estas intervenções, são dirigidas, na sua maioria à área da educação, no entanto, no ano
de 2019 verificou-se uma alteração nessa tendência, tendo os CRI realizado intervenções
em 33 escolas e 45 instituições (ex: CPCJ; CDT; IPSS; IPDJ; Câmaras Municipais;
Hospitais Pediátricos, etc.). No que diz respeito ao tipo de população-alvo, manteve-se a
tendência, como apresentado nos seguintes gráficos.

População-alvo /CRI

Viseu

Guarda

Coimbra

Castelo Branco

Aveiro

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nº professores

61

Castelo
Branco
0

Nº pais/famílias

40

0

17

0

196

Nº técnicos

36

0

7

2

34

Nº crianças/jovens

60

198

707

124

772

Aveiro

Coimbra

Guarda

Viseu

56

7

42

Esta informação é corroborada pela população abrangida, nomeadamente, um total de
1861 crianças e jovens, seguidas de 253 pais e/ou famílias, 166 professores e de 79
técnicos.
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População-alvo em 2019

253
79
166

Nº crianças/jovens
Nº professores
Nº técnicos
Nº pais/famílias

1861

Dos dados acima apresentados, temos a referir que, não está incluída a população
abrangida pelo CRI de Leiria, dado que este tem apostado numa metodologia comunitária
própria, designada por Projeto Like Saúde que tem vindo a ser desenvolvido nos
seguintes 4 concelhos do distrito de Leiria.

CRI de LEIRIA
Like Saúde

Leiria

Pombal

Porto de Mós

Batalha

Totais

Nº escolas

19

6

5

2

32

Nº sessões para Alunos

132

28

36

36

232

Nº crianças/jovens

2804

627

1010

846

5291

Nº professores

310

57

119

44

530

0

0

0

0

0

136

0

0

0

136

Nº assistentes operacionais
Nº pais/famílias

Para além desta intervenção, e em estreita ligação com o município da Batalha, foi
realizado um intercâmbio com o grupo de educadores de pares a Ponta Delgada-Açores,
em que aplicaram a mesma metodologia a colegas de 4 Escolas, do 7º, 8º e 9º ano, num
total de 24 sessões e 503 alunos abrangidos. Ainda nos Açores, foi também realizado um
Workshop para 34 professores com a metodologia Like Saúde.
Ainda no âmbito deste projeto e nos quatro municípios acima referidos, foram realizadas 6
Oficinas de Formação, 6 Ações de Curta Duração, 1 Formação de Educação pelos Pares,
3 Sessões World Café e 1 Encontro de Associações de Pais. Entretanto, foram realizadas
mais 4 Ações de Curta Duração em Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera e Marinha
Grande dirigidas a 162 professores, no sentido de alargar a intervenção a estes
municípios.
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Intervenções em Meio Laboral
Em 2019, apenas o CRI de Aveiro deu continuidade a uma intervenção no contexto laboral.
Assim, foi realizada uma ação de formação destinada a 15 trabalhadores, num total de 9
horas.
O CRI de Viseu, deu início ao processo de planeamento de uma intervenção em contexto
laboral dirigida aos quadros dirigentes e colaboradores da Camara Municipal de Viseu a
iniciar no ano de 2020.
Todas estas intervenções pautam pela ligação às equipas de tratamento, para as quais
são encaminhados os trabalhadores sinalizados com consumos problemáticos.

Intervenções em Contexto Recreativo e no Ensino Superior
A intervenção nos contextos recreativos abrangendo a área da Prevenção e da Redução
de Riscos e Minimização de Danos, caracterizou-se por ações associadas às festas
académicas que assumem um lugar de destaque no calendário estudantil, de cariz sazonal
e pontual, na sua maioria em dois momentos diferentes: Semana da Queima das Fitas e
Semana de Receção ao Caloiro.
Esta área de intervenção tem tido o apoio de projetos dinamizados por entidades
financiadas pelo Plano Operacional de Respostas Integradas, o que na maioria dos distritos
reduz o investimento dos CRI.
No que se refere a 2019, foram realizadas intervenções pelo CRI de Aveiro e pelo CRI de
Viseu, através de formações a alunos do ensino superior, informando sobre a área das
dependências e motivando à sua intervenção junto dos seus pares. Em Aveiro a formação
dirigiu-se a 10 jovens voluntários que posteriormente realizaram intervenções de
informação/sensibilização a cerca de 15.000 participantes em festas académicas e bares,
durante 11 noites, num total de 55h. Estas intervenções envolveram 4 técnicos do CRI.
O CRI de Viseu concebeu e desenvolveu o Programa AR(Risco) que contemplou a
realização de 4 sessões de formação, dirigidas a 23 jovens de 2 estabelecimentos de
ensino superior, num total de 8h e envolveu 4 técnicos.

Dia da Defesa Nacional
Na sequência da reestruturação do Dia da Defesa Nacional (DDN), e com o objetivo de
proporcionar aos jovens abrangidos, a exploração de outros temas de formação cívica,
consumando uma maior aproximação entre a sociedade civil e a instituição militar, foi
endereçado um convite a um conjunto de parceiros para integrarem o novo formato do
DNN.
Neste sentido o Ministério da Saúde, através do Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) foi convidado a estruturar uma
14

DICAD
Relatório de Atividades 2019

abordagem aos problemas ligados ao consumo de substâncias psicoativas. Este convite
alargou-se às Administrações Regionais de Saúde (ARS) que assumiram, através das suas
Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos de nas Dependências (DICAD) o
compromisso, em conjunto com o SICAD, para a criação de condições para o
desenvolvimento desta intervenção.
Assim, constitui-se um grupo de trabalho com representantes das 5 DICAD e do SICAD
com a finalidade de organizar uma linha de ação para a abordagem aos Comportamentos
Aditivos e Dependências (CAD) e acompanhar a sua implementação em todo o país desde
2014. Para tal procedeu-se à elaboração de um documento orientador difundido nas 5
regiões e à concretização de momentos de formação dos técnicos de saúde a envolver na
intervenção.
Em 2019, o grupo de coordenação nacional/regional da saúde no DDN, realizou 3
momentos de trabalho visando (1) definir necessidades de melhoramento na articulação
interna à saúde e desta com a coordenação militar do DDN (2) harmonizar a recolha de
dados, integrando os questionários regionais com o nacional de modo a reduzir o processo
a um único instrumento e agilizar o processo de partilha destes dados com as regiões (3)
aferir de adaptação do programa traçado em 2014, nomeadamente no que respeita à
produção de vídeo (4) preparar o novo ano de intervenção e (5) elaborar o relatório final.
Materiais de suporte DDN

Manteve-se a utilização dos materiais inicialmente produzidos. Que tiveram em
consideração as limitações impostas pelo tempo (30 minutos), da dimensão do grupo a
abranger (até 120 jovens distribuídos por três grupos) e da abordagem interativa
pretendida. Assim, com o objetivo de alertar para a temática, explorando essencialmente
conhecimentos, e divulgar os recursos mais concretamente, as respostas locais dos CRI,
a linha de apoio 1414 e as consultas dirigidas aos jovens existentes na região, construiuse um quizz de 4 perguntas com as ideias principais definidas pelo grupo de coordenação.
No ano de 2019 foram desenvolvidas reflexões no sentido de adaptar o referido quizz de
modo a ajustar às condições de recursos humanos e de tempo disponíveis. Assim foi
decidido produzir um filme que permita a compensação da indisponibilidade dos técnicos
em todas as sessões, mas que garanta aos jovens, a igualdade de acesso à informação
na área dos CAD. Neste âmbito foram desenvolvidas todas as diligências no sentido de
planear e garantir a (1) produção da estrutura e conteúdos do vídeo CAD/DDN, (2) a
produção do guião de entrevistas a realizar com jovens voluntários ou convidados; (3) a
calendarização da captação de imagens em cada Unidade Militar; (4) a revisão da
estratégia de abordagem presencial e (5) a perspetiva da intervenção em 2020.
Na região centro, temos a realçar que as entrevista efetuadas aos jovens com captação de
imagens, foram realizadas com a participação de uma técnica do CRI de Leiria (Base Aérea
5 - Monte Real) e de um técnico do CRI de Coimbra (Comando da Brigada de Intervenção
Coimbra), a 23 de julho e 4 de setembro, respetivamente. A seleção destes dois CRI foi da
responsabilidade da empresa de audiovisuais que realizou as filmagens, tendo em conta a
disponibilidade de deslocação e o calendário das sessões já programadas para o DDN,
garantindo uma amostra de jovens de todas as regiões do país.
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A ARS Centro assumiu responder à quase totalidade das ações previstas no programa do
DDN para esta região.
CRI/ UIL

Nº Técnicos

Unidades Militares Asseguradas

CRI Aveiro

5

Aeródromo de Manobra 1 (Ovar)

CRI Coimbra

2

Comando da Brigada de Intervenção (Coimbra)

CRI Leiria

7

Base Aérea 5 (Monte Real)

CRI Viseu

5

Regimento de Infantaria 14 (Viseu)

TOTAL

19

4

A intervenção foi assegurada por um total 19 técnicos de formações diversas (psicologia,
serviço social, enfermagem, sociologia e educação social), todos eles com experiência em
edições anteriores do Dia da Defesa Nacional. A equipa constituída deu resposta à
totalidade do território da região Centro, havendo a preocupação de respeitar as áreas de
abrangência geográfica dos CRI face aos núcleos de divulgação. Em função desta opção,
dois dos CRI desta região não participaram nesta intervenção uma vez que continua a não
haver nenhum núcleo de divulgação do DDN em Castelo Branco e na Guarda. Deste modo
e de acordo com a divisão estabelecida pelo Ministério da Defesa Nacional, a maioria dos
jovens residentes em Castelo Branco foram alvo de intervenção pela DICAD da região de
Lisboa e Vale do Tejo. No caso dos jovens residentes na Guarda, foram convocados para
o Regimento de Infantaria 14, onde tiveram oportunidade de participar nas sessões
dinamizadas pelos técnicos do CRI de Viseu.
A estratégia adotada visou diminuir os custos de deslocação dos técnicos de saúde ainda
que com isso se perdesse uma maior proximidade dos técnicos aos jovens da sua área
geográfica de intervenção. Essa limitação foi ultrapassada através da transmissão aos
técnicos dos CRI não envolvidos das dinâmicas implementadas e da receção da parte
destes dos feedbacks recebidos sobre as intervenções no DDN.
A disponibilização de recursos humanos para garantir todas as sessões previstas, não é
homogénea nos 4 CRI, por este motivo, a participação da DICAD da região centro foi de
79%. Num total de 190 dias previstos pelo Ministério da Defesa Nacional, foi possível
assegurar a intervenção de 151 dias dos planeados para esta região, distribuídos por 4
unidades militares, tendo abrangido 16.902 jovens, dos 24.495 previstos.
No total foram efetuadas 309 sessões, sendo que em cada um dos dias de intervenção
foram realizadas, na grande maioria, 3 sessões de 30 minutos cada, com exceção de Viseu
que, de acordo com o estabelecido com a Unidade Militar, abrangeu o 1 grupo de jovens
numa só sessão de 30mn, dificultando a sua dinâmica.
Estrategicamente esta região realizou as intervenções por um único técnico em cada
sessão.
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Distribuição dos jovens por
Unidade Militar 2019
24495
16902

6823
3312

4273

2494

Em 2019 foram gastas pelos técnicos cerca de 516h30m, nas sessões (154h30m) e nas
deslocações (362h) efetuadas, sendo que o Aeródromo de Manobra 1 de Ovar e a Base
Aérea 5 de Monte Real são distantes da sede do CRI respetivo.
Tendo em consideração todas as fases de planeamento, implementação e
acompanhamento do DDN, a ARS Centro investiu cerca de 4.588,91€, traduzido no
investimento em recursos humanos de 2.357,48 € e em deslocações 2.231,43€
O Ministério da Defesa continuou, como nos anos anteriores, a garantir as deslocações
para a o Aeródromo de Manobra 1 de Ovar, reduzindo assim, alguns custos.

Dados Globais da Implementação na Região Centro
4

Locais (núcleos de divulgação DDN)

(Coimbra, Viseu, Ovar, Monte Real)
Nº de Dias DDN previstos

190

Nº de dias cobertos pela Saúde

151

Percentagem de cobertura

79%

Nº previsto de jovens

24.495

Estimativa de cobertura

16.902

Nº de Técnicos envolvidos

19

Tempo de investimento (nº de técnicos) x (sessão +
deslocação)
Estimativa do Valor do Investimento nos técnicos
envolvidos

154h30’ + 362h
2.357,48 €

Estimativa do Valor do Investimento em deslocações

2.231,43€

Totais Investimento

4.588,91€
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Outras Intervenções na Comunidade
Na área da prevenção e intervenção comunitária, todos os CRI, de um modo ou de outro,
continuaram a participar noutras atividades e projetos de âmbito local e nacional,
nomeadamente, fazendo-se representar em reuniões institucionais e interinstitucionais, de
planeamento, consultoria e/ou avaliação de atividades como: parceiros em Redes Sociais,
Comissões Locais de Ação Social, Comissões de Freguesia; Núcleos Locais de Inserção
da Segurança Social, colaboração direta nas Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens, etc.
Esta representação foi igualmente importante pela participação, enquanto palestrantes, em
11 encontros científicos – 8 CRI Leiria; 3 CRI de Viseu; - a nível nacional, dando a conhecer
o trabalho realizado na área das dependências. Além das comunicações, entre outras
iniciativas temáticas, os CRI de Leiria e Viseu participaram ativamente na organização de
outros eventos de informação e sensibilização. Neste âmbito, o CRI de Leiria fez parte da
Comissão Organizadora do I Seminário de Boas Práticas na Educação da Região de Leiria:
“Competências para o Século XXI”, onde apresentou uma comunicação e foi responsável
por 3 Workshops, fazendo a ligação ao projeto Like Saúde.
Ainda, nestas áreas, em 2019 foram orientados estágios académicos (3 no CRI de Castelo
Branco) e realizado apoio a trabalhos académicos (2 no CRI de Coimbra).
Outra das áreas de grande investimento que é transversal a todos os CRI, é o
acompanhamento, monitorização e avaliação de projetos, enquadrados no Plano
Operacional de Respostas Integradas.
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PLANO OPERACIONAL DE RESPOSTAS INTEGRADAS
O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) surge como uma medida
estruturante ao nível da intervenção integrada, no âmbito dos comportamentos aditivos e
das dependências, procurando potenciar sinergias disponíveis nos diferentes territórios,
através da implementação de Programas de Respostas Integradas (PRI) em territórios
identificados como prioritários, em colaboração com as várias entidades públicas e
privadas existentes nestes territórios.
É neste âmbito que surgem os PRI permitindo que, nos territórios onde já existem
intervenções a decorrer e/ou onde existem meios que não estão suficientemente
rentabilizados, seja feita uma reorganização dos recursos disponíveis, potenciando as mais
valias em função das necessidades identificadas. No caso de não existir qualquer resposta
ou esta ser insuficiente, a atribuição de financiamento suplementar é efetuada pelo SICAD,
através da abertura de procedimentos concursais, de modo a colmatar as necessidades
identificadas nas diferentes áreas lacunares.
Em 2019 decorreram na Região Centro 20 projetos com financiamento do SICAD
distribuídos pelas seguintes áreas lacunares: 8 da Prevenção; 8 da Redução de Riscos e
Minimização de Danos (RRMD) e 4 da Reinserção.

Distribuição Territorial dos Projetos

RRMD

PREVENÇÃO
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De realçar que o acompanhamento e monitorização dos projetos é realizado pelos Serviços
da DICAD, salientando-se a concretização das seguintes atividades:


Acompanhamento e supervisão das atividades dos projetos;



Produção de Pareceres e Relatórios de Avaliação dos projetos (Intermédia e Final);



Elaboração de documentação de apoio às tomadas de decisão, designadamente
emissão de Pareceres sobre funcionamento dos projetos; produção de materiais e
alterações propostas pelas Entidades Promotoras;



Recolha e validação de dados sobre a execução dos projetos (Indicadores
Mensais);



Promoção da articulação e complementaridade entre a DICAD, SICAD e Entidades
Promotoras

Projetos de Prevenção
No ano de 2019, deu-se continuidade aos 8 projetos de prevenção, no âmbito do Plano
Operacional de Respostas Integradas, com financiamento do SICAD, distribuídos da
seguinte forma:

CRI

Território

Projeto

Entidade Promotora

Aveiro

Alternativas III

Centro Social e Paroquial da Vera
Cruz

Ovar

Abispa-te

Centro Comunitário de Esmoriz

Eixo Fundão Covilhã

Abraça a Escola

Beira Serra- Associação Promotora
do Desenvolvimento Rural Integrado

Idanha Nova

Afirma-te

Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento

Figueira Foz

Vivências Saudáveis

Grupo de Instrução e Sport

Estabelecimento
Prisional da Guarda

Inclusa

APDES

Freguesias Urbanas
da Guarda

Agir para Prevenir

Centro de Formação Assistência e
Desenvolvimento

Viseu

Jogos + Vida

Associação de Futebol de Viseu

AVEIRO

CASTELO
BRANCO

COIMBRA

GUARDA

VISEU

Nestes projetos foram abrangidos 14.047 indivíduos, sendo que 6.845 foram novos utentes
e verificaram-se 1.872 reentradas.
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Total de Utentes Acompanhados - Prevenção 2019
16000

14 047

14000
12000
10000
6 845

8000
6000
4000

1 872

2000
0
1. População Alvo
acompanhada - novos

2. População Alvo
acompanhada - em
continuidade

3. População Alvo que
voltou a ser acompanhada
(reentradas)

No gráfico abaixo apresenta-se a distribuição mensal dos Utentes acompanhados pelos
projetos de prevenção em 2019, onde é possível observar algumas oscilações, nos valores
de verão que coincidem com as férias escolares e nos valores mais elevados que se
registam devido a intervenções pontuais em contexto recreativo, nomeadamente em festas
académicas (Receção ao Caloiro, Latada, entre outros).

Distribuição Mensal dos Utentes Acompanhados 2019 Prevenção
4 500

4 236

1. População Alvo
acompanhada novos

4 000
3 500

2. População Alvo
acompanhada - em
continuidade

2 904
3 000
2 694
2 569
2 465
2 500

1 761
1 6071 566

2 000

1 450
1 500
1 000

547

428 503

500
0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul Ago Set Out Nov Dez
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Projetos de Redução de Riscos e Minimização de Danos
A abordagem no âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) consiste
em promover a mudança de comportamentos dos consumidores de substâncias
psicoativas, a fim de diminuir os riscos nos casos em que não é possível impedir o consumo
ou conseguir a abstinência. As intervenções baseiam-se assim num forte compromisso
com a saúde pública e no respeito pelos direitos humanos.
Na base das políticas de RRMD encontram-se os seguintes princípios:


O princípio do humanismo, que reconhece a plena dignidade humana das pessoas
e que implica a adoção de intervenções que permitam preservar, nas pessoas com
CAD, a consciência da sua própria dignidade, que facilitem o acesso a programas
de tratamento e que minimizem a sua marginalização e exclusão.



O princípio do pragmatismo, que complementa o princípio humanista e que implica
a promoção de intervenções que minimizem os efeitos do consumo de drogas e
salvaguardem a sua inclusão social, favorecendo a diminuição do risco de
disseminação de doenças infetocontagiosas e a redução de criminalidade
associada à toxicodependência.

Respeitando a filosofia dos princípios da RRMD, bem como o quadro normativo
enquadrador da intervenção, a DICAD da ARS Centro em articulação com o SICAD e as
Entidades Promotoras continuaram a acompanhar e desenvolver projetos nesta área
específica.
Neste âmbito e nos termos da Portaria 27/2013 de 24 de janeiro, em 2019 estiveram a
decorrer na Região Centro 8 projetos de RRMD – 5 Equipas de Rua, 2 Pontos de Contacto
e de Informação e 1 Centro de Acolhimento.
No quadro que se segue apresenta-se a distribuição destes projetos de RRMD pelos CRI,
Territórios e respetivas Entidades Promotoras.

CRI

Território Projeto

Tipo de
Estrutura

Entidade Promotora

Aveiro

Giros

Equipa de Rua

Florinhas do Vouga

Ovar

Dá a Volta

Equipa de Rua

Centro Comunitário de Esmoriz

CASTELO
BRANCO

Eixo Fundão
Covilhã

Vive a
Noite

Ponto de Contacto e
de Informação

Terras da Gardunha – Associação de
Desenvolvimento Local

Cidade de
Coimbra

REDUZ

Equipa de Rua

Cáritas Diocesana de Coimbra

COIMBRA

FAROL

Centro de
Acolhimento

Cáritas Diocesana de Coimbra

AVEIRO

GUARDA

Freguesias
Urbanas da
Guarda

PIT Stop

Marinha
Grande

Santana
Equipas
de Rua

Equipa de Rua

Associação Novo Olhar

Leiria

Giros na
Rua

Equipa de Rua

Impulsar – Associação de
Desenvolvimento Comunitário

LEIRIA

Ponto de Contacto e de
Informação
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Equipas de Rua
Durante o ano 2019 os 5 projetos
existentes na Região Centro com
Estrutura Sócio Sanitária de
Equipa de Rua acompanharam um
total de 991 Utentes, dos quais 476
foram Utentes Novos.
De salientar que a média mensal foi
de 413 Utentes, o que demonstra a
continuidade dos mesmos ao longo
dos meses nas respetivas Equipas
de Rua.
A distribuição mensal desses Utentes encontra-se representada no gráfico que se segue.

Total de Utentes Acompanhados nas Equipas de Rua/Mês
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2019

Nos valores apresentados, destaca-se o elevado número de Utentes, acompanhados por
mês pelas Equipas de Rua, que consomem por via injetável.
Utentes Acompanhados Mensalmente/Consumidores Via Injetável

2019
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Conforme se pode verificar no gráfico que se segue os Utentes das Equipas de Rua tiveram
acesso a material diverso no âmbito da prevenção de doenças infectocontagiosas.
Salienta-se a quantidade de seringas disponibilizadas e material associado aos consumos
via injetável, bem como o número de preservativos distribuídos.
Material Disponibilizado no Âmbito da RRMD

116 579

83 890
65 829

61 353

44 329
34 750

32 579

Outros

Preservativos

Carteiras Ácido

Clean Cups

Filtros

Toalhetes

Seringas

Ampolas

26 813

2019

No que diz respeito à disponibilização de seringas pelas Equipas de Rua verifica-se que a
cada consumidor via injetável foram entregues mensalmente em média 40 seringas,
constatando-se que a maior distribuição de seringas ocorreu no mês de dezembro, com
um total de 8.270, sendo que o mês onde os valores foram menores corresponde ao mês
de maio com um total de 5.191 seringas. Constata-se, ainda, que a média mais alta de
seringas por consumidor corresponde ao de janeiro (49) e a média mais baixa corresponde
ao mês de maio (26), estando associado à oscilação de consumidores via injetável.
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Total de Seringas

36

36

34

Média de Seringas por Consumidor

24

8 270

38

6 774

48

7 640

42

6 687

38

5 996

41

7 053

7 114

45
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De entre os Utentes que foram alvo de intervenção no âmbito das Equipas de Rua a grande
maioria beneficiou de um acompanhamento de natureza psicossocial e de satisfação de
necessidades básicas. O acompanhamento de natureza psicossocial realizado por estes
projetos de RRMD engloba diversas atividades, de entre as quais, destacamos a execução
mensal relativa ao Atendimento Psicossocial, Apoio Psicológico, Cuidados de Higiene,
Apoio Alimentar e Outro Apoio Social (Acompanhamento, Apoio Vestuário, Transporte e
Articulação Institucional).
Utentes que Beneficiaram de Apoio Psicossocial e Satisfação de Necessidades Básicas/Mês
Utentes em Atendimento
Psicossocial
323
333
37

325
37

337
27

291

36
595
370

410

449

32

31

392

34

37

389

301

311

29

19

355

391

Utentes em Apoio
Psicológico

Utentes em Outro Apoio
Social

368

Utentes em Apoio
Alimentar

286

291

263

287

321

271

340

272

76

55

64

52

67

70

83

93

89

92

104

100

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

334

249

Fevereiro

469

304

Janeiro

486

298

38

35
488

301

337

384

326

317

Utentes em Cuidados de
Higiene

2019

Apresentam-se de seguida os totais de atividades correspondentes a Apoio Social diverso,
Atendimento Psicossocial e Sessões de Apoio Psicológico.

Actividades de Apoio Psicossocial Desenvolvidas

2019

Apoio Social

46 355

Atendimentos Psicossociais

Sessões de Apoio Psicológico

16 003

724

Outra importante componente da intervenção em RRMD, apresentada no gráfico que se
segue, está relacionada com a facilitação do acesso dos utilizadores a estruturas diversas
da rede de assistência, seja a nível social, seja ao nível de cuidados de saúde. Conforme
se pode verificar no gráfico seguinte, a maioria dos encaminhamentos foi efetivada para os
Serviços de Segurança Social, para as Unidades de Tratamento da DICAD e também para
Outros Serviços (IEFP, CDT, PSP, IPSS). Destacam-se, ainda, os encaminhamentos
realizados para os Centros de Saúde e Hospitais.
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Encaminhamentos Realizados pelas Equipas de Rua
239

202

48

44

187

45
7

1

4

21

1

Centro de Acolhimento
No Centro de Acolhimento o FAROL estão contratualizadas 15 camas para apoio à
população com CAD. Neste
âmbito
em
2019
foi
Total Utentes Centro de Acolhimento - O Farol
80
disponibilizado alojamento e
70
serviços inerentes a este tipo de
60
equipamento a um total de 44
50
Utentes dos quais 29 foram
40
Novos
Utentes,
sendo
30
acompanhados
mensalmente
20
44
uma média de 18 Utentes.
29
10
18
Salienta-se que, no ano 2019, dos
0
Total de Utentes
Utentes Novos
Média Mensal de
36 Utentes que deixaram de ser
acompanhados
Utentes
acompanhados 25 ingressaram
Acompanhados
em projetos de reabilitação.
Este tipo de Estrutura destina-se a contribuir para o afastamento de ambientes propícios
ao consumo, bem como para o encaminhamento social e terapêutico de toxicodependentes
excluídos.
Como componente de intervenção diária destaca-se o acompanhamento de natureza
psicossocial que engloba a prestação de vários serviços como o atendimento psicossocial,
o apoio psicológico, os cuidados de higiene e o apoio alimentar. Acrescem, ainda, serviços
como o de lavandaria, a realização de grupos de promoção de competências sociais, apoio
na inserção profissional, entre outros ateliers de natureza formativa/ocupacional.
Com exceção do apoio psicológico, praticamente todos os Utentes alojados beneficiaram
da totalidade dos serviços de natureza psicossocial conforme se pode verificar nos gráficos
seguintes.
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Total de Utentes / Mês - CA Farol
Reeentradas
21

20
17

18

18
1

16

17

15

15

15

15

Utentes em
Continuidade

15

15

15

3
3

4

1

1
1
Dezembro

3

Novembro

2
2

Setembro

Junho

2
1

Agosto

2

Julho

1
1

Maio

Abril

Fevereiro

15

4

3
3

2
2

Março

Janeiro

15

6

5
5

16

Novos Utentes
15

3
3

18

2

15
15

2

18

17

Outubro

18

Total de Utentes
Acompanhados
Utentes que
deixaram de ser
acompanhados

2019

N.º de Actividades de Apoio Psicossocial Desenvolvidas

2019

Atendimentos Psicossociais

557

Sessões de Apoio Psicológico 34
Encaminhamentos

302

Outras Actividades de Apoio Psicológico

548

No gráfico que se segue apresentam-se os encaminhamentos realizados para diversos
serviços, quer a nível de cuidados de saúde, quer a nível social. Destacam-se os
encaminhamentos realizados para outros serviços (IEFP, Formação, Serviços
Administrativos e Finanças), para o Centro Diagnóstico Pneumológico, para a Segurança
Social, para as Unidades de Tratamento da DICAD e para os vários Serviços de Saúde.
Encaminhamentos Realizados - CA Farol
36

Hospital

3

Hospital - Cons Infecciosas

24

Centro de Saúde

44

2019

Centro Diagnóstico Pneumológico

34

Unidade Tratamento
Comunidade Terapêutica

2
43

Segurança Social
Unidade Desabituação

1
87

Outros Serviços
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Pontos de Contacto e de Informação
Durante o ano de 2019 continuaram a intervenção, no âmbito do PORI, dois projetos com
Estruturas de RRMD para intervenção em contextos recreativos e/ou festivos - Pontos de
Contacto e de Informação. Os dados apresentados refletem ainda a intervenção de uma
Equipa de Rua, que também abrange intervenção em Eventos/Contexto Recreativo.
No total foram abrangidos por este tipo de intervenção 24.866 indivíduos (18.342 em
festas/festivais e 6.524 em bares/discotecas), sendo que, de entre estes, 3.277 eram
utilizadores de substâncias psicoativas ilícitas (1.397 em festas/festivais e 1.880 em
bares/discotecas). No gráfico que se segue apresenta-se a distribuição da população
abrangida por estes projetos em Estabelecimentos (Bares/Discotecas) e Eventos (Festas
/Festivais).

População Contactada em Contextos Recreativos

6 524

Total Utilizadores de
Substâncias Psicoativas Ilícitas

18 342

1 397

Individuos
Contactados
Festas/Festivais

1 880

Individuos
Contactados
Bares/Discotecas

Total de Individuos
Contactados

Neste tipo de intervenção é privilegiada uma abordagem de informação e sensibilização,
através da interação pessoal, que permite a sensibilização dos indivíduos sobre riscos e
danos do consumo de substâncias psicoativas e sobre prevenção de doenças infectocontagiosas, possibilitando ainda a transmissão de informação sobre as estruturas de
apoio existentes na comunidade.
Para além da componente de informação e sensibilização a abordagem ao consumo de
substâncias lícitas como o álcool abrange, também, a realização de testes de alcoolemia,
que facilitam o conhecimento sobre o nível de álcool presente no sangue. Este
conhecimento proporciona uma tomada de decisão informada sobre as ações
subsequentes da pessoa, considerando as possíveis consequências associadas a um nível
de alcoolemia elevado.
No âmbito destes projetos, foram realizados 2.389 testes de alcoolemia, verificando-se que
a maior proporção de testes 835 (35%) apresenta um nível entre 0,80g/l e 1,19g/l e que a
menor proporção 277 testes (12%) apresenta níveis superiores a 1,20g/l. Constata-se,
ainda, que no total dos testes realizados a grande maioria (81%) revela consumos
superiores a 0,50g/l, sendo que apenas 457 testes (19%) ficaram abaixo desse valor,
conforme se pode verificar nos resultados apresentados no gráfico seguinte.
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Resultados dos Testes de Alcoolemia

ava

820
34%
835
35%
457
19%

820

2 389

277
12%

835

457

Total Testes
Alcoolemia
Aplicados

277

Menor 0,50g/l
Entre 0,50g/l e
Menor 0,50g/l
0,79g/l

Entre 0,80g/l e 1,19g/l

Entre
0,80g/l
e
Maior 1,20g/l
Entre
0,50g/l
e 0,79g/l
1,19g/l

Maior 1,20g/l

Na sequência da intervenção dos técnicos realizaram-se 113 encaminhamentos para
diversas estruturas de saúde, sendo a maioria realizada em contexto de Festas/Festivais.

Encaminhamentos para Estruturas de Saúde

113
46
Bares/Discotecas

67
Festas/Festivais

Total

Outra componente destes projetos, está associada à realização de intervenções em
situação de crise, tendo estas sido necessárias em 185 casos, a maioria em contexto de
festas/festivais (61% das situações). Estas intervenções exigem, não só, a realização de
primeiros socorros com posterior encaminhamento /acompanhamento para serviços de
saúde, mas também, a mediação de conflitos entre os frequentadores dos espaços
recreativos.

Intervenções em Situação de Crise
Bares/Discotecas

72
113

Festas/Festivais

185

Total
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Projetos de Reinserção
Existem na Região Centro em funcionamento 4 projetos de reinserção no âmbito do Plano
Operacional de Respostas Integradas, com financiamento do SICAD, que se encontram
em dois CRI:
CRI

Território

Projeto

Entidade Promotora

Aveiro

RIS

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação de Aveiro

Ovar

Integra Ovar

Centro Comunitário de Esmoriz

Estabelecimento
Prisional da Guarda

Inclusa – Projeto de
Reinserção no EPR da
Guarda

APDES

Gouveia / Seia

Novo Alavanca

Associação de Beneficência do
Sabugueiro

AVEIRO

GUARDA

Em 2019 estes projetos de continuidade abrangeram 209 novos indivíduos com problemas
relacionados com comportamentos aditivos e dependências, sendo que 70 apresentam
problemas ligados ao álcool e 139 corresponde à população consumidora de substâncias
ilícitas.
Os
projetos
de
População abrangida pelos projetos Reinserção
reinserção têm na sua
grande maioria como
beneficiários
dos
33%
projetos a população
consumidora
de
substâncias
ilícitas
67%
(CSI) que corresponde
a 67%. Esta situação
tem a ver com as
características
e
historial da reinserção
População Consumidora de Substâncias iIicitas
no nosso país, bem
População com Problemas Ligados ao Álcool
como
a
recente
integração do álcool
nestes serviços. As diferenças ao nível da integração ou reinserção da população é
diferente quando falamos de pessoas com PLA ou CSI, sendo que o projeto com maiores
utentes com PLA é do território de Gouveia/Seia e poderemos associar as características
sociais do território.
Ao nível da abrangência das ações, as vertentes de acompanhamento psicossocial
(34,6%), visitas domiciliárias (32,5%) e mediação social (24,8%) são as ações com maior
número de novos beneficiários dos projetos.
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Tipologia das ações abrangidas pelos utentes dos projetos
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Novo Alavanca

Integra Ovar

RIS

E P Guarda

Em termos percentuais verificamos que os utentes são alvo das ações acima tipificadas,
variando a prevalência em cada território. Cada projeto têm as suas especificidades e está
de acordo com o diagnóstico e as necessidades identificadas. Os utentes participam nas
ações de acordo com as suas características, objetivos e necessidades.
As ações dos projetos dirigem-se não só aos beneficiários diretos (utentes) como às
famílias ou a outros sistemas sociais no qual se inserem empresas e/ou entidades.
Ao longo dos anos verificamos pelo quadro abaixo que nas ações têm vindo a aumentar o
número de participantes.

Evolução da tipologia das ações
2017-2019
300
250
200
150
100
50
0

2017

2018
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TRATAMENTO
A política portuguesa para as drogas sempre considerou os problemas com o consumo de
drogas como um problema de saúde e social. Mesmo em tempos em que se criminalizava
o consumo de drogas, até ao ano 2000, o modo de atuação dos serviços que trabalhavam
diretamente com a área dos comportamentos aditivos e dependências era uma abordagem
que privilegiava a intervenção na saúde tendo em conta que estamos perante uma doença
crónica que evolui com recaídas frequentes.
O tratamento representa assim uma área importante quando falamos da intervenção
integrada em comportamentos aditivos e dependências. Neste sentido, foi criada uma rede
de serviços a nível nacional que integra uma equipa multidisciplinar constituída por técnicos
de saúde de várias áreas de intervenção. Sabemos que as consequências do abuso de
substâncias afetam pessoas de todas as idades e classes sociais, podendo revelar-se: no
próprio consumidor com os problemas de dependência e com alterações mentais e
orgânicas, na família através de disfuncionalidade familiar, violência, na comunidade com
situações de alteração da ordem pública e de insegurança, na sociedade mais alargada
com efeitos na economia, desemprego e aumento de apoios sociais, na saúde pública com
o aumento de doenças infectocontagiosas e no poder judicial com o aumento do número
de atos por delinquência.
A rede de serviços da DICAD da ARS Centro tem procurado abordar estes múltiplos fatores
que contribuem para a manutenção deste grave problema. A intervenção da equipa
multidisciplinar com médico, psicólogo, enfermeiro, técnico serviço social, permite uma
abordagem mais alargada face às necessidades que cada utente apresenta em cada
momento da sua história aditiva. Mas também contempla alternativas terapêuticas que
passam pelo tratamento em consulta em ambulatório, ao internamento curto para
desabituação e ao internamento mais prolongado em comunidade terapêutica
Para além das funções assistenciais propriamente ditas, estas equipas multidisciplinares
também apoiam e colaboram em atividades de prevenção, formação, reinserção,
investigação e articulação com outros serviços de saúde e instituições de solidariedade
social.
Continuamos a sentir grandes dificuldades na articulação com outros serviços de saúde,
cuidados de saúde primários e hospitais locais. O facto de não haver interligação entre os
sistemas informáticos impossibilita referenciação rápida de utentes que continua a ter de
ser feita via telefone ou em formato papel.

MOVIMENTO CLÍNICO EM AMBULATÓRIO
Em relação aos indicadores do movimento clínico que vamos apresentar de seguida,
gostaríamos de começar por salientar, que ao longo dos anos, tem havido uma estabilidade
no número de utentes em consulta nas unidades de tratamento da DICAD da ARS Centro.
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Como se pode ver no gráfico abaixo, não há grandes oscilações no número de utentes
ativos, o atendimento de novos utentes também se mantém o que significa que os nossos
serviços continuam a ser procurados para dar resposta à problemática dos
comportamentos aditivos e dependências na região centro.
No 2019 estiveram em tratamento 7 397 utentes sendo de registar um aumento de 1% em
relação ao ano anterior. O número de utentes que entraram em tratamento foi de 1 701
utentes (aumentou 1%) e foram realizadas no total 89 134 consultas, menos 7% em relação
ao ano anterior.

Sempre entendemos que no processo de avaliação, do diagnóstico do caso e da
intervenção terapêutica o envolvimento da equipa multidisciplinares revela-se de primordial
importância face aos múltiplos problemas associados ao consumo de substâncias
psicoativas. A distribuição das intervenções realizadas pelos diferentes profissionais das
Equipas de Tratamento e da Unidade de Alcoologia intervenientes em todo o processo de
tratamento encontram-se no gráfico a seguir.
Nos relatórios anteriores temos vindo a chamar a atenção para o fato de todos os anos
haver uma diminuição do número de consultas realizadas e isso deve-se a problemas,
nomeadamente falhas de recursos humanos, que vamos sentindo no funcionamento dos
serviços, faltas por doença prolongada, mobilidade para outros serviços, aposentação de
profissionais. Não havendo substituição destes profissionais a capacidade de resposta dos
serviços ficará cada vez mais debilitada.
No ano de 2019 verifica-se uma maior descida (7%) do número de consultas realizadas e
isso deve-se, para além do exposto anteriormente, ao fato dos enfermeiros das unidades
de internamento terem passado a registar de forma diferente toda a atividade clínica que
realizam com os doentes internados.
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Em termos de evolução das substâncias principais de consumo dos utentes que iniciaram
tratamento no ano de 2019, a cannabis continua a ser a substância mais referida pelos
nossos utentes, mas verificamos neste ano um aumento da heroína e da cocaína. Se em
relação ao consumo de cocaína temos vindo a verificar um aumento de ano para ano, já
em relação ao consumo de heroína o aumento que se verifica este ano contraria a
tendência de descida que estávamos a verificar nos últimos anos.
O quadro abaixo mostra ainda um outro nível atual de preocupação das nossas equipas, o
aumento de pedidos de consulta por problemas com o jogo na internet e a dinheiro.

Nos utentes que iniciaram tratamento neste ano e comparando os últimos três anos por
substância principal de consumo, verificamos que a Cannabis é a substância mais referida,
que há uma subida gradual do consumo de Cocaína, que os pedidos por consumo de
Álcool é já uma realidade em todos os serviços e que os problemas com o jogo, cujos
primeiros pedidos de ajuda começaram em 2018, subiu de 1% em 2018 para 3% em 2019.
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O quadro seguinte mostra a substância principal que foi referida pelos utentes que vieram
à consulta pela primeira vez nas várias Unidades de Intervenção Local da DICAD da ARS
Centro. De salientar que começa a haver cada vez mais pedidos de consulta por problemas
ligados ao consumo de álcool, havendo serviços com percentagens elevadas com esta
problemática. Aveiro e Coimbra não seguem esta tendência por motivos diferentes. Aveiro
está neste momento com falta de recursos humanos nomeadamente na área médica e por
esse motivo não tem capacidade de resposta para atender novos utentes com problemas
de álcool, referencia para outros serviços. Coimbra tem poucos utentes com esta
problemática, por norma os utentes com esta problemática dirigem-se à Unidade de
Alcoologia de Coimbra que tem resposta a nível da consulta e do internamento.

35

DICAD
Relatório de Atividades 2019

Importa referir que este novo padrão de consumo, onde predomina o policonsumo de
substâncias, criou um novo perfil de consumidores, mais jovens, bem inseridos na
comunidade, que não consomem diariamente e que privilegiam os consumos em contextos
recreativos e socializantes. Face aos crescentes pedidos de apoio que nos são solicitados
por esta população as consultas especificas de Prevenção Indicada e Seletiva a funcionar
num espaço diferente da Equipa de Tratamento, representam um papel significativo na
atividade de cada um dos Centros de Respostas Integradas.
Os dados estatísticos apresentados a seguir referem-se ao trabalho realizado nas três
consultas em ambulatório que existem nos nossos serviços, consulta de Prevenção
Indicada, consulta nas Equipas de Tratamento e consulta na Unidade de Alcoologia.

Consulta em Ambulatório – Equipas de Prevenção
A Consulta de Prevenção Seletiva e Indicada constitui-se como uma resposta mais
individualizada, dirigida especialmente a jovens com comportamentos de risco, tão
importantes ou mais do que os consumos, ou que apresentem sinais de uso de substâncias
psicoativas, mas sem dependência. Pretende-se ainda oferecer às famílias ou pessoas de
referência um apoio e/ou acompanhamento especializado.
Trata-se de uma área de intervenção importante tendo em conta a população jovem que
abrange. No entanto os indicadores de jovens em tratamento, novas consultas e consultas
realizadas têm vindo a diminuir de ano para ano. Melhorar a articulação/referenciação com
diversos serviços da comunidade, nomeadamente, CPCJ, CDT, EMAT, Escolas, Serviços
de Pediatria dos Hospitais Gerais é uma prioridade.
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Os jovens que atendemos nesta consulta são maioritariamente do sexo masculino e com
uma média de idade de 21 anos.

O movimento clínico desta consulta nos vários serviços tem muitas diferenças que se
devem à disponibilidade de técnicos superiores para a realização das consultas, as
Equipas da Covilhã, Marinha Grande e Pombal estão muito reduzidas em termos de
recursos humanos para esta consulta.
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A média de idades dos utentes atendidos na Consulta de Prevenção nos vários serviços não varia
muito de serviço para serviço

Média de Idades dos Utentes - Equipas de Prevenção
25

Castelo Branco

Coimbra

Guarda

19

Leiria

Média da
Região
Centro - 21

EP Viseu

19

EP Pombal

20

EP Marinha Grande

23

EP Leiria

EP Covilhã

EP Castelo Branco

EP Aveiro
Aveiro

20

EP Guarda

19

19

EP Figueira Foz

22

EP Coimbra

21

Viseu

A nível da escolaridade, verificamos que são maioritariamente jovens que frequentam o 2º,
3º ciclo e o secundário, embora tenhamos também jovens com frequência e curso
universitário. No entanto, há um predomínio de jovens com a frequência do 3º ciclo.

Estes jovens têm já consumos de substâncias que referem problemáticos, embora sem
padrão de dependência. O quadro abaixo mostra-nos as principais substâncias já
consumidas, a cannabis é a substância mais referida logo seguida do tabaco e do álcool.
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Outras
substâncias
como o Ecstasy ou as
Anfetaminas não têm
grande
expressão,
mas é preocupante
que nestas idades já
haja contacto com
substâncias como a
heroína, cocaína ou
LSD.
Não
sendo
propriamente
uma
substância psicoativa,
os problemas com o
jogo online, jogo a
dinheiro, raspadinhas,
têm muito de comum
com comportamentos
aditivos
e
alguns
jovens já começam a
ser referenciados para a nossa consulta com situações problemáticas relacionadas com o
jogo.
Como dissemos anteriormente a articulação/referenciação é um dos pontos a melhorar no
futuro, uma vez que a referenciação para esta consulta é feita por várias estruturas públicas
ou privadas que trabalham com jovens, conforme se pode ver neste gráfico.
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Consultas em Ambulatório – Equipas de Tratamento
Em 2019, nas Equipas de Tratamento da DICAD da ARS Centro estiveram em tratamento
ambulatório, com pelo menos uma consulta realizada no ano, 5 007 utentes ativos.
O número de utentes ativos em tratamento nestes cinco anos tem-se mantido estável, com
variações pouco significativas, mas constatamos que, pelo segundo ano consecutivo se
regista um aumento no número de utentes em tratamento e nos que iniciaram tratamento
no ano. Comparando com o ano anterior, em 2019 tivemos um aumento de 2% no número
de utentes ativos e um aumento de 6% no número de utentes que iniciaram tratamento.
Também no número de consultas realizadas registou um ligeiro aumento em 2019 (0,7%)
face ao ano anterior.

O principal motivo para o tratamento continua a ser por consumo de heroína. Muitos destes
utentes consumidores de heroína iniciaram o seu tratamento há já alguns anos, mas a sua
manutenção no tratamento permite acompanhar todo o processo de reabilitação e
reinserção social e familiar e ao mesmo tempo atuar de imediato em situações de recaída,
uma vez que estamos perante uma doença crónica que tem na sua evolução episódios de
recaída. O tratamento para os problemas ligados ao álcool passou também a ser relevante
nas Equipas de Tratamento e se atendermos aos números da consulta realizada na
Unidade de Alcoologia de Coimbra vemos que são cada vez mais os pedidos de apoio para
a população da região centro com problemas ligados ao álcool. Registe-se, ainda, o
aumento de pedidos de apoio por consumo de cannabis e de cocaína, o abuso destas
substâncias exige cada vez mais uma intervenção rápida e especializada face aos
problemas que estão associados ao seu consumo, principalmente alterações mentais.
Verificam-se, também, pedidos de ajuda por problemas de jogo na população adulta,
pedidos que vêm aumentando todos os anos.
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A média de idades dos utentes em tratamento é de 44 anos, uma grande maioria (85%)
destes utentes são do sexo masculino, sendo 53% solteiros.

Em todas as Equipas de Tratamento há uma predominância de utentes do sexo masculino
em tratamento.
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Temos uma população em tratamento mais envelhecida sendo que o aparecimento de
outras doenças, seja física e/ou mental, é agora mais frequente. A necessidade de
articular/referenciar com outros serviços de saúde revela a importância da intervenção dos
técnicos das Equipas de Tratamento no acompanhamento de maior proximidade junto
desta população. De salientar que 69% dos utentes em tratamento tem idade igual ou
superior a 40 anos e destes 30% já têm mais de 50 anos de idade.
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Consulta em Ambulatório – Unidade de Alcoologia
O consumo nocivo de álcool continua a ser uma preocupação na região centro. Como
dissemos atrás, os CRI da região centro têm aumentado a resposta para estes problemas
e a Unidade de Alcoologia de Coimbra, seja em ambulatório seja em internamento,
continua a manter o mesmo nível de intervenção não havendo grandes alterações com os
números presentados. No entanto, também este serviço começa a ter problemas a nível
dos recursos humanos, há técnicos que se aposentaram e outros que estão de baixa
médica por doença prologada. Estes problemas começam a refletir as dificuldades na
resposta a dar a este importante problema na região centro.
Em 2019, na Unidade de Alcoologia de Coimbra da DICAD da ARS Centro estiveram em
tratamento ambulatório, com pelo menos uma consulta realizada no ano, 1 795 utentes
ativos. Há uma ligeira diminuição (0,6%) de utentes em tratamento face ao ano anterior.
Também no número de utentes que iniciaram o tratamento se verifica uma diminuição de
3% em relação a 2018.
Em relação às consultas realizadas regista-se uma diminuição mais acentuada que se deve
ao facto de os enfermeiros que trabalham com os doentes internados terem passado a
fazer o registo da sua atividade clínica de outra forma.
A diminuição dos indicadores na Unidade de Alcoologia, seja na consulta em ambulatório,
seja no internamento como veremos mais à frente, vem revelar a necessidade de dotar os
serviços de recursos humanos de modo a podermos dar resposta aos pedidos de ajuda a
todos aqueles que nos contactam. Nestes últimos anos saíram profissionais e está previsto
a saída de mais alguns, não se vislumbrando a hipótese de substituição.

Utentes em Tratamento/Consultas Realizadas - Unidade de Alcoologia
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À semelhança do que acontece nas Equipas de Tratamento, nos utentes ativos da Unidade
de Alcoologia há um predomínio de utentes do sexo masculino (82%) em consulta. Mas a
média de idade dos utentes na Unidade de Alcoologia é mais elevada (52 anos) e a maioria
são casados (57%)
De salientar que 90% dos utentes em tratamento na Unidade de Alcoologia têm idade igual
ou superior a 40 anos e destes 61% têm mais de 50 anos de idade. Também na Unidade
de Alcoologia o envelhecimento dos utentes em consulta é uma realidade, sendo de realçar
as patologias associadas ao consumo de álcool ao longo de vários anos e a necessidade
de cuidados de saúde que esta população necessita nesta fase da sua vida.

Consultas em Ambulatório - Lista de Espera e Taxa de Retenção na Consulta
Tem sido prioritário para os nossos serviços, garantir um tempo de espera mínimo para a
consulta, tendo em consideração o tipo de doença que estamos a tratar. O tempo de espera
para os pedidos de consultas foi inferior a 15 dias na maioria das nossas unidades. O facto
de trabalharmos com equipas multidisciplinares permite dar uma resposta rápida ao pedido
de consulta e assim conseguirmos manter o utente em consulta e motivá-lo para o
tratamento. A consulta médica é normalmente a que tem mais tempo de espera, uma vez
que a falta de médicos nos nossos serviços é uma realidade sentida em todos os serviços.
Tendo em consideração a importância da intervenção do médico nestes utentes, não
havendo novas contratações de médicos a capacidade de resposta dos serviços ficará
muito diminuída.
Na Equipa de Prevenção de Viseu há um tempo de espera mais elevado, só 11% foram
atendidos nos 15 dias a seguir à marcação da consulta. Esta consulta tem uma procura
muito alta, foi o serviço que mais primeiras consultas recebeu. Por vezes a marcação da
consulta nem sempre coincide com a disponibilidade do jovem sendo por isso adiada para
um dia mais tarde aumentando o tempo de espera. No entanto, a equipa procurou sempre
garantir que a consulta se efetivasse.
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Perante uma doença crónica que exige tratamentos prolongados, é importante encontrar
estratégias de motivação e oferecer vários modelos de tratamentos de modo a garantir que
o utente se mantenha em tratamento e tenha o regular acompanhamento pela equipa
multidisciplinar.
A taxa de retenção nas consultas é um sinal da participação ativa dos utentes e seus
familiares em todo o processo terapêutico.
Em 2019, em todas os serviços de tratamento em ambulatório da DICAD da ARS Centro,
foram realizadas três ou mais consultas a 78% dos utentes que iniciaram tratamento.
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Também nos utentes ativos a taxa de retenção em tratamento é elevada, a 75% destes
utentes foram realizadas cinco ou mais consultas no ano de 2019.

MOVIMENTO CLÍNICO NAS UNIDADES DE INTERNAMENTO
As unidades de internamento da DICAD da ARS Centro continuam a ter um papel
importante no processo de tratamento seja através do internamento para desabituação de
álcool (Unidade de Alcoologia) ou de substâncias ilícitas (Unidade de Desabituação), seja
através do internamento continuado para reabilitação e reinserção (Comunidade
Terapêutica). Estes serviços sempre tiveram uma taxa de ocupação elevada, entre os 76%
e os 93%, o que é revelador da procura destes serviços e de como o período estipulado
para o internamento é cumprido na totalidade.
No entanto, podemos verificar no gráfico abaixo que, nos últimos cinco anos, o número de
utentes internados na Unidade de Alcoologia e na Unidade de Desabituação, tem vindo a
diminuir significativamente. Nos últimos anos tem sido recorrente a falta de profissionais
de saúde nas unidades de internamento, nomeadamente a falta de assistentes
operacionais, e isso origina que a forma de mantermos alguma capacidade de
internamento é reduzir o número de camas disponíveis para internar. Sempre que um
destes profissionais falta por um período mais ou menos prolongado, por motivo de doença
ou outro, os serviços são forçados a diminuir o número de camas para internar. No ano de
2019 foram poucos os períodos em que a Unidade de Alcoologia e de Desabituação
trabalharam com a lotação completa de internamento.
Não há diminuição da procura destes serviços, o tempo de espera para internar nestas
unidades aumentou, na Unidade de Alcoologia o tempo de espera é superior a três meses
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e na Unidade de Desabituação é de perto de dois meses. O problema reside na recorrente
falta de profissionais que não tem sido levada em atenção.

Unidade de Alcoologia de Coimbra
A Unidade de Alcoologia tem uma lotação de 30 camas e realiza internamentos por
períodos de três semanas. Ao longo do ano de 2019, pelos motivos já expostos, foram
poucos os períodos do ano que esteve a trabalhar com a capacidade máxima de
internamento.
Na Unidade de Alcoologia de Coimbra os internamentos são programados, recebendo
utentes procedentes maioritariamente da região centro.
No ano de 2019 foram internados 337 utentes, que contabilizaram um total de 6 622 noites
de internamento. Completaram o tratamento 330 utentes que saíram com alta clínica. A
taxa de ocupação foi de 90,8%.

Unidade de Desabituação de Coimbra
Tem uma lotação de 12 camas, os internamentos são programados recebendo utentes
procedentes maioritariamente das equipas de tratamento da região centro. Realiza
internamentos por períodos de 8 ou 15 dias. Ao longo do ano de 2019, pelos motivos já
expostos, houve uma diminuição do número de camas disponíveis para internamento.
No ano de 2019 o número de utentes internados foi de 174. O número de noites de
internamento contabiliza 2 197 noites. A taxa de ocupação foi de 76%.

Comunidade Terapêutica Arco Iris
Tem uma lotação de 12 camas, os internamentos são programados recebendo utentes
procedentes maioritariamente das equipas de tratamento da região centro. Realiza
internamentos prolongados em média por períodos de 12 meses.
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A CTAI está aberta durante todo o ano não havendo interrupção nas suas atividades. Para
o ano de 2019 transitaram 10 utentes que já estavam internados no ano anterior e foram
admitidos 20 utentes. A 31/12/2019 estavam internados 10 utentes que transitaram para o
ano seguinte. A taxa de ocupação foi de 78%.
Todas as unidades de internamento têm equipas multidisciplinares disponibilizando
intervenções individuais ou em grupo bem como intervenções junto das famílias.

PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO COM AGONISTAS OPIÁCEOS
Desde 1977 que Portugal disponibiliza aos dependentes de heroína ou de outras
substâncias opioides, tratamentos de substituição com metadona. Numa política de saúde
pública a introdução do programa de metadona deu contributos significativos para que
novas abordagens de intervenção na área das adições pudessem ser implementadas,
nomeadamente nas áreas do tratamento e da redução de riscos e minimização de danos.
Inicialmente os tratamentos com metadona tinham uma duração limitada no tempo, mas
com maior conhecimento cientifico sobre esta doença, que evolui com múltiplas recaídas,
e uma maior experiência sobre a eficácia deste medicamento, passou a não haver um limite
temporal para finalizar o tratamento e para alguns temos hoje a noção de que nunca vão
deixar de tomar este medicamento. Há uma grande vulnerabilidade nestes utentes para a
recaída e o objetivo é aumentar a retenção dos utentes no tratamento e prevenir a recaída.
É neste contexto que os programas de substituição se revelam os medicamentos mais
eficazes para a maioria da população com dependência de opiáceos. A metadona tem sido
o mais utilizado, por ter sido o primeiro medicamento de substituição a ter indicação para
esta dependência e por ser gratuito para aqueles que procuram os nossos serviços. Em
Portugal há ainda disponíveis outros medicamentos deste tipo, buprenorfina (1999) e
mais recentemente buprenorfina com naloxona, sendo que estes medicamentos não são
gratuitos como a metadona e têm de ser adquiridos nas farmácias. A intervenção da equipa
especializada e multidisciplinar, a funcionar de forma integrada, continua a ter um papel
fundamental na abordagem das várias dimensões da adição, de modo a permitir a paragem
dos consumos e a reabilitação e reinserção sócio familiar destes utentes.
Neste
relatório
apresentamos apenas
os dados referentes ao
programa
de
metadona já que não
nos foram fornecidos
os dados referentes à
prescrição
de
buprenorfina.
No ano de 2019, nas
unidades da DICAD da
ARS Centro, estiveram
em tratamento com metadona 2.377 utentes dos quais 54 tiveram alta clínica, 110
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abandonaram o programa e 79 saíram por outra situação (transferido/falecido). No final do
ano mantinham-se em tratamento 2.126 utentes.

O gráfico abaixo revela o número de utentes em programa de metadona em cada unidade
e a dose média de metadona administrada.

Para aqueles que vão aos nossos serviços a metadona é gratuita e como medicamento
que é, é prescrita pelo médico e preparada e administrada pelo enfermeiro.
Em 2019 os enfermeiros das Equipas de Tratamento prepararam e administraram aos
utentes em programa de metadona um total de 522 247 doses de metadona, o que equivale
a uma média de 1 431 doses/dia.
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Essencial para uma boa evolução deste tratamento é a articulação com outros serviços de
saúde que vai permitir alargar a rede de distribuição de modo a que o utente possa
continuar o tratamento próximo da sua área de residência ou da sua atividade profissional.
Fica assim facilitada a integração social e familiar do utente, cumprindo-se um dos grandes
objetivos do programa de metadona.
Em 2019 contamos com o apoio de outras estruturas de saúde da região centro que
disponibilizaram metadona aos nossos utentes: 12 Hospitais e 2 Maternidades, 101
Centros de Saúde e Extensões, 12 Unidades de Saúde Familiar, 7 Estabelecimentos
Prisionais, 11 Comunidades Terapêuticas, 5 IPSS, 2 Unidades de Cuidados Continuados,
4 Equipas de Rua e 7 Farmácias.

PROGRAMAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS
O apoio das Equipas de Tratamento aos estabelecimentos prisionais da região centro
sempre existiu, nos anos 80 e 90 do século passado esse apoio tinha uma dimensão muito
grande, o consumo de substâncias ilegais era criminalizado e estava muito associado a
situações de marginalidade, violência e delinquência. Atualmente, não tendo a mesma
dimensão do passado continua a haver reclusos com problemas com substâncias que nos
solicitam apoio, alguns iniciam o tratamento no estabelecimento prisional enquanto outros
já estavam em tratamento antes de entrarem no estabelecimento prisional e o pedido de
ajuda é no sentido de dar continuidade ao tratamento. Normalmente a equipa
multidisciplinar desloca-se ao estabelecimento prisional com uma periodicidade quinzenal,
mas há prisões onde se vai semanalmente.
Para além das consultas realizadas em contexto prisional, os técnicos realizam ações de
formação para os guardas prisionais e outros profissionais que aí trabalham.
O tratamento com metadona é uma das intervenções terapêuticas a que recorremos com
frequência em ambiente prisional. Alguns reclusos já estavam a fazer esse tratamento
antes de serem presos e para aqueles que iniciam tratamento muitas vezes a toma de
metadona é o mais indicado.
No ano de 2019 estiveram em tratamento com metadona um total de 194 reclusos dos
estabelecimentos prisionais
da região centro.
O estabelecimento prisional
de Coimbra é o que tem
maior lotação por ser uma
prisão para execução de
penas. Os outros têm
menor lotação e mais
reclusos preventivos.
De referir que o número de
reclusos
varia
muito
durante o ano em função de
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entradas e saídas do estabelecimento prisional. No entanto, sempre que um recluso sai
em liberdade ou é transferido para outro estabelecimento prisional, de imediato é
referenciado para a equipa de tratamento mais próxima da sua área de residência de modo
a assegurar a continuidade do tratamento.
Entre 2013 e 2019 o número de utentes integrados no programa de metadona nos
estabelecimentos prisionais da região centro acompanhou esta variação de reclusos em
cada estabelecimento prisional.

PROGRAMA DE TROCA DE SERINGAS
O Programa Troca de Seringas “Diz não a uma seringa em segunda mão” foi implementado
em 1993, tendo como principal objetivo a prevenção da transmissão da infeção pelo VIH
entre os utilizadores de drogas injetáveis, através da distribuição de material esterilizado e
da recolha e destruição do material utilizado. A nível nacional, entre 1993 e 2019 foram
distribuídas/trocadas um total de 58.105.362 de seringas. O programa valoriza a
diminuição do risco de infeção junto da população em geral e a importância de ações
dirigidas a populações mais vulneráveis. Pretende-se também garantir aos consumidores
de substâncias por via endovenosa o acesso generalizado a programas de redução de
riscos e de minimização de danos e a programas de tratamento para a dependência.
O campo de intervenção abrange as farmácias, postos móveis, organizações
governamentais e não governamentais, IPSS, permitindo assim alargar a cobertura,
melhorar e adequar o programa a contextos sociais e locais.
No gráfico que se segue apresentam-se os valores de seringas trocadas nos diferentes
Serviços na Região Centro e a sua evolução nos últimos 5 anos. As Equipas de Rua pela
intervenção de proximidade que têm junto desta população são quem mais distribui
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seringas, mas as farmácias, pela sua localização e horário que praticam, têm também um
importante papel no programa de troca de seringas.

REINSERÇÃO
A reinserção social em comportamentos aditivos e dependências apresenta-se como uma
área de intervenção que atua ao nível individual, familiar e social. É aos assistentes sociais
que são remetidas as competências de intervir nesta área, daí que se apresente a
intervenção em reinserção relacionada com o serviço social no âmbito das equipas
multidisciplinares das Unidades de intervenção Local (UIL) da DICAD.
A conceptualização preconiza-se na intervenção nas dimensões individual e sistemas
sociais, através das estratégias de acompanhamento e mediação. As intervenções em
reinserção pressupõem a articulação entre as várias vertentes de ação, numa lógica de
satisfação das necessidades do individuo, considerando-se a necessidade de adequar as
intervenções de forma a potenciar os recursos disponíveis.
O Modelo de Intervenção em Reinserção (MIR), base teórica que fundamenta a
intervenção em reinserção em comportamentos aditivos e dependências, procura
harmonizar estratégias de intervenção a cada situação individual, considerando para o
efeito o grau de exclusão e de dependência da pessoa, a natureza da substância que
consome e/ou a sua dependência, bem como o meio/contexto em que se encontra inserido.
Esta intervenção implica a contratualização entre o assistente social e utente do Plano
Individual de Inserção (PII) que é feito com base nas necessidades identificadas no
decorrer do acompanhamento. Esta estratégia de compromisso entre ambas as partes,
tem subjacente uma componente pedagógica e organizadora do processo de intervenção
com o utente. O PII é negociado e contratualizado com o utente e representa um
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instrumento de apoio ao desenvolvimento da trajetória de reabilitação. A
consciencialização da participação por parte do utente no seu percurso de vida e o
processo de reinserção, com objetivos e estratégias definidas e mecanismos de avaliação,
tanto para o utente como para o técnico, procurando a valorização, participação e
comprometimento de todas as instâncias para os resultados.
No quadro seguinte podemos verificar a relação entre os utentes ativos e utentes de serviço
social entre 2017 e 2019. Ressalva-se que só este ano a Unidade de Desabituação iniciou
os registos para esta área de intervenção.
Unidade de Intervenção Local
CRI Aveiro
CRI Castelo Branco

Utentes Ativos
2017
2018
2019
879
821
819
641
673
711

Utentes Serviço Social
2017
2018
2019
819
773
789
309
328
296

Castelo Branco

390

402

425

133

139

116

Covilhã

251

271

286

174

189

180

CRI Coimbra

1416

1440

1339

773

795

842

Coimbra

980

967

906

378

369

430

Figueira da Foz

436

473

433

395

426

412

CRI Guarda
CRI Leiria

441
959

464
1034

445
993

300
659

295
674

321
699

Leiria

522

585

538

419

420

432

Marinha Grande

268

288

298

109

123

141

Pombal

169

161

157

131

131

126

865
47
2059
*

907
52
1989
*

1020
39
1775
175

692
45
1180
*

726
50
1095
*

798
41
915
169

CRI Viseu
Comunidade Terapêutica (CTAI)
Unidade de Alcoologia (UA)
Unidade de Desabituação (UD)

Quadro geral relação utentes ativos nas UIL e utentes de serviço social

Em termos comparativos entre 2017 e 2019, no que diz respeito aos utentes
acompanhados pelo serviço social na área da reinserção e os utentes ativos, a variação
não é significativa de um modo geral na região, justificando-se pela mobilidade da
população com comportamentos aditivos.
Verifica-se o número
de utentes ativos e os
que recorrem ao
serviço social em
termos
percentuais
no
último
ano
apresenta
pouca
relevância, já que se
verifica um aumento
face a 2018, estando
cerca de 12% dos
valores de 2017.

Evolução do número utentes na Região Centro
2017-2019 (%)
90,0

82,7
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Verifica-se que relativamente as UIL as variações são poucos significativas para que
possamos tirar alguma conclusão no período comparativo entre 2019 e o ano anterior.

Utentes ativos e utentes serviço social 2018-2019
2500
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0
CRI Aveiro

CRI Castelo
Branco

Utentes serviço social 2018

CRI Coimbra

CRI Guarda

CRI Leiria

Utentes ativos 2018

CRI Viseu

Utentes serviço social 2019

Comunidade Unidade de
Terapêutica Alcoologia (UA)
(CTAI)
Utentes ativos 2019

De um modo geral o número de utentes com necessidades diminuiu em todas as UIL, de
realçar que a CTAI, a UA e a UD como unidades de internamento apresentam valores
residuais, já que os utentes após a alta são acompanhados em ambulatório nas UIL.

Utentes com necessidades
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Comunidade Unidade de Unidade de
Terapêutica Alcoologia Desabituação
(CTAI)
(UA)
(UD)

2019

Relativamente às necessidades dos utentes podemos verificar no gráfico abaixo que o CRI
Viseu apresenta um maior número de necessidades face aos restantes CRI,
nomeadamente na área da saúde. De referir que as unidades de internamento (CTAI e UA)
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não apresentam valores já que os utentes são na sua maioria oriundos dos CRI e o seu
processo de intervenção na área social/reinserção e se encontra no serviço de origem.
Necessidades de utentes por CRI
Socioterapia
Saúde
Proteção Social

Lazer / Ocupação tempos livres
Habitação
Familia
Emprego
Educação

Cidadania
0

100
CRI Aveiro

200
CRI Castelo Branco

300
CRI Coimbra

400
CRI Guarda

500
CRI Leiria

600

700

800

CRI Viseu

As necessidades distribuem-se por várias áreas: habitação, saúde, emprego, lazer/tempos
livres, socioterapia, proteção social, cidadania e educação. Salienta-se que a necessidade
de intervenção relacionada com a saúde é a que apresenta valores mais elevados. Incluise na saúde o encaminhamento do utente para outras especialidades e programas
específicos, como Unidades de Desabituação ou Comunidades Terapêuticas.

Necessidades de utentes
Habitação

Lazer / Ocupação tempos
livres

Familia
Saúde

Emprego
Outro

Socioterapia
Proteção Social

Educação

Cidadania

Após a identificação das necessidades é contratualizado o PII e para o mesmo utente, pode
ser negociado mais que um PII durante o ano. Os CRI de Aveiro, Viseu e Coimbra são os
que tem mais utentes ativos e consequentemente são os que contratualizam mais PII com
os seus utentes.
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Utentes vs PII
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Nº Utentes

CRI Leiria

CRI Viseu

Nº PII

CONVENÇÕES
No que se refere às convenções com as unidades privadas de saúde atuantes no
tratamento de doentes dependentes, no ano de 2019, foram analisados os resultados desta
rúbrica de compromisso da ARS Centro, IP (DICAD).
Manteve-se a resposta às necessidades de internamento, nas unidades privadas com
camas convencionadas, nas várias tipologias de tratamento, nomeadamente, as
Comunidades Terapêuticas, os Centros de Dia e Unidades de Desabituação. Procedeu-se
à monitorização mensal dos gastos o que permitiu a continuidade do rigor orçamental.
Apresentamos, de seguida,
os dados do último ano,
representativos
das
intervenções das unidades
privadas convencionadas.
No gráfico apresentado
podemos
observar
o
número
de
utentes,
pertencentes à área de
abrangência regional da
ARS Centro, IP internados
nas unidades privadas com
camas
convencionadas,
bem como o seu movimento
por tipologia de alta ao
longo do ano.

Resumo do Movimento Clinico
Total Novos
Utentes
internados em
2019
Utentes com
alta clínica

154
244

Utentes sem
alta clínica

75

15
Transitam para
2020 (incluidos
utentes de anos
anteriores)
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Da análise do gráfico verificamos que foram internados 244 novos utentes
(correspondendo a 187 indivíduos do sexo masculino e 57 do sexo feminino) dos quais
tiveram, em 2019, alta programada 15 casos e com alta não programada foram 75
indivíduos. Os restantes utentes continuaram internados.
Estes valores correspondem, respetivamente, a 6,15% de Altas Programadas; 30,73% de
Altas Não Programadas e 63,12% de indivíduos em continuidade do programa de
tratamento.
Relativamente à tipologia da unidade de saúde, que motivou o pedido de internamento,
verificamos que a grande maioria dos utentes teve indicação para Comunidade
Terapêutica. Apresentamos, de seguida, a distribuição desses utentes pelos respetivos
tipos de estabelecimento.

Tipologia da Unidade

Unidade de
Desabituação

0

18

Centro de Dia

Comunidade
Terapêutica

226

0

50

100

150

200

250

O modelo de Comunidade Terapêutica (CT) é claramente o serviço mais requisitado com
uma percentagem de 92,6% comparativamente à tipologia de Centro de Dia (CD) onde se
verifica uma procura com percentagem de 7,4%; no que concerne à Unidade de
Desabituação (UD) verificou-se 0%, e que resulta, fundamentalmente, de decisão de
encaminhamento dos utentes para serviços públicos especializados integrados nas ARS.
Sendo a Comunidade Terapêutica (CT) o modelo de tratamento com maior procura importa
destacar os vários quadros clínicos que motivaram o internamento. Assim, verificaram-se
119 pedidos para internamentos específicos, nos quais englobamos os duplos
diagnósticos, os menores/adolescentes e os doentes alcoólicos.
Por último, o programa geral para todos os casos, naturalmente, não enquadrados nas
situações anteriores.
No gráfico que se segue, apresentamos os encaminhamentos realizados por nível de
especificidade dos cuidados de saúde.
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O programa de tratamento que motivou o internamento em CT dos utentes foi repartido da
seguinte forma:

Motivo do Internamento em Comunidade Terapêutica

Programa L. Duração

0

Adultos via Tribunal

8

Menores*

13

Programa Geral

99

Álcool

93

Duplo Diagnóstico

13

* Os menores foram todos indicados por Tribunal

No que se refere ao local de proveniência dos utentes, com morada efetiva nos vários
distritos da Região Centro - áreas de abrangência da ARS do Centro, apuramos a seguinte
distribuição:

Proveniência dos Utentes
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

50
16

26

49

36

46

16
5

Verificamos a predominância de utentes residentes na área de abrangência do CRI de
Coimbra e do CRI de Leiria com 54,2% dos casos, incluídos, também, os autopropostos
dessas regiões. O CRI de Castelo Branco apresenta 10,7% dos utentes, com referência às
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três regiões mais destacadas. De referir que a UA de Coimbra contribuiu com 20,1% dos
casos.
Entendemos que é pertinente, num relatório com estas características, continuarmos o
estudo
comparativo
Últimos 5 anos por Tipologia da Unidade
levado a cabo ao longo
dos últimos anos.
250
226
Assim, no que a dados
189
comparativos
com
200 170
170
Comunidade
anos anteriores diz
154
Terapêutica
respeito,
podemos
150
verificar a evolução
Centro de Dia
100
dos
internamentos
efetivados
nas
50
Unidade de
19
18
18
16
16
unidades privadas de
Desabituação
0
0
0
0
0
saúde nos últimos 5
0
anos. Deste modo,
2015
2016
2017
2018
2019
verificamos:
Pretendemos fazer, também, uma referência à Execução Financeira com convenções no
âmbito dos CAD, com o respetivo valor da Despesa.
Assim verifica-se:
250

€992 846,81 €1 100 000,00
€923 483,93

€898 236,01

200

€1 000 000,00

€910 846,81

€900 000,00

€751 786,78

€800 000,00

150

€600 000,00

226

189

154

170

170

100

€700 000,00
€500 000,00
€400 000,00

50
18

0

16

0

16

0

19

0

18

€300 000,00

0
2015

2016

2017

2018

Comunidade Terapêutica

Centro de Dia

Unidade de Desabituação

Total Custos

0

€200 000,00
€100 000,00

2019

O ano de 2019 apresentou, globalmente, um crescimento da despesa devido,
especialmente, a um aumento dos encaminhamentos por parte das equipas de tratamento
dos nossos serviços; um aumento do n.º de casos via tribunal e autopropostos; uma maior
taxa de retenção nas instituições e consequente aumento dos tempos médios de
internamento.
Acresce, ainda, referir que existe uma tendência de aumento de procura desta modalidade
de tratamento face ao envelhecimento e inerente necessidade de cuidados de saúde, da
população com CAD (comportamentos aditivos e dependências).
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No geral, estes resultados financeiros refletem grande rigor no controlo de despesa, e
traduzem, simultaneamente, uma melhoria do funcionamento dos serviços e de
participação dos profissionais, mantendo-se a qualidade de resposta ajustada às
necessidades dos utentes.

FORMAÇÃO
As ações de formação realizadas pela DICAD têm estado muito dependentes das
possibilidades do Centro de Formação da ARS Centro e neste ano não houve
disponibilidade para realizar ações de formação internas.
No entanto, ocorreram várias formações externas que tiveram a participação de 112
profissionais da DICAD.
Destacamos, ainda, a realização de Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia, bem
como os Estágios Curriculares realizados nas Unidades da DICAD.

CICLOS TEMÁTICOS DE FORMAÇÃO EM ALCOOLOGIA
Desde 2016 que a Unidade de Alcoologia de Coimbra desenvolve o projeto “Ciclos
Temáticos em Alcoologia” através do qual promove o debate técnico entre as diferentes
áreas do saber e distintas entidades que concorrem direta ou indiretamente para o
processo de prevenção, tratamento/reabilitação e reinserção de pessoas com problemas
ligados ao consumo nocivo de álcool.
Em 2019 foram realizadas oito sessões: “Normabilidades” Dra. Manuela Fraga,
“Tabagismo em dependentes de álcool e outras drogas” Prof. Dr. José Castaldelli-Maia,
“Autonomia pessoal e cidadania-Liberdade, poder e (in)dependência” Dr. Álvaro Laborinho
Lúcio, “Entrevista motivacional: Uma abordagem terapêutica, um estilo de comunicação,
uma forma de relação” Drª. Maria José Corte-Real, “A importância do tratamento do
problema do álcool no mundo!” Prof. Dr. Francisco Pascoal Pastor, “Es el alcohol una
panacea?” Prof. Dr. Francisco Pascoal Pastor, “Quem cuida dos cuidadores: burnout e
exaustão nos locais de trabalho” Profª. Drª Raquel Varela e "As crianças e o síndrome de
hiperatividade com deficit de atenção" Dr. Luís de Mello Borges.
De salientar que entre os formadores houve a participação de formadores dos serviços da
DICAD, embora a grande maioria seja formador externo. Houve ainda a participação de
formadores vindos do Brasil e de Espanha.
A formação abrangeu um total de 760 participantes de várias áreas profissionais, vindos
de várias localidades com maior predominância da região centro.
A avaliação das sessões revela-nos um elevado grau de satisfação dos participantes, com
um valor médio global de 4,64 pontos numa escala de 0 a 5 pontos, quer a nível dos
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conteúdos oferecidos quer ao nível da organização o que revela bem o interesse e a
qualidade que esta formação continua a merecer.

ESTÁGIOS CURRICULARES
As unidades da DICAD da ARS Centro continuam a receber estágios curriculares de alunos
de várias Universidades de Portugal, bem como estágios do Internato Médico de
Psiquiatria, Medicina Geral e Familiar e de Saúde Pública, num total de 116 estagiários.
No ano de 2019 foram acolhidos em estágio: 6 internos de Psiquiatria, 2 internos de
Medicina Geral e Familiar, 1 interno de Saúde Pública, 10 alunos de Psicologia, 5 alunos
de Serviço Social e 92 alunos de enfermagem.

TOTAL DESPESA
O valor total dos pagamentos realizados relativos ao funcionamento das Unidades de
Intervenção Local da DICAD da ARS Centro no ano de 2019 foi de 6 672 588,42 €, sendo
que desse valor 94,8% (91,8% em 2018) tiveram a ver com despesa com o pessoal e
5,2% (8,2% em 2018) referem-se a despesas com aquisição de bens e serviços.
O aumento de 5,5% ocorrido nas despesas com pessoal, mais 328 038,04 € face a 2018,
resulta da continuação do processo de descongelamento das progressões nas carreiras
dos funcionários públicos e também da entrada de novos profissionais de enfermagem em
resultado do último concurso público que se concluiu em 2019. Já no que respeita à
aquisição de bens e serviços houve uma redução 35,1% na despesa (menos 188 432,54€)
valor que face à dimensão do mesmo e aos dados disponíveis, não nos é possível
encontrar uma explicação minimamente fundamentada.
DISTRIBUIÇÃO DOS PAGAMENTOS TOTAIS (POR NATUREZA) DO FUNCIONAMENTO DA
DICAD 2018/ 2019
Despesas c/ Pessoal
€

Aquisição Bens Serviços

5 995 800,89 €

TOTAL

537 182,03 €

6 532 982,92 €

348 749,49 €

6 672 588,42 €

2018
%
€

91,8%

8,2%

6 323 838,93 €

2019
%

94,8%

5,2%

O mapa abaixo representa a despesa geral em cada uma das Unidades da DICAD da ARS
Centro.
Podemos concluir que em 2019 houve um aumento de despesa de 2,1% (mais 139 605,5
€ em relação a 2018), com os serviços da DICAD da ARS Centro. No entanto, a quebra
significativa nos pagamentos com a aquisição de bens e serviços pode indiciar algum
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desinvestimento nos serviços da DICAD o que, a ser assim, poderá trazer custos futuros
na capacidade de resposta destes serviços.
MAPA COMPARATIVO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DAS VÁRIAS UNIDADES ORGÂNICAS DA DICAD 2018-2019
DICAD Sede

Despesas
C/ Pessoal

TOTAL

CRI Castelo
Branco

CRI Coimbra

CRI Guarda

CRI Leiria

CRI Viseu

UA Coimbra

UD Coimbra

CTAI

TOTAL

2018

304 968,79 €

567 784,83 €

440 394,52 €

1 242 479,65 €

319 099,12 €

570 560,54 €

500 135,62 €

1 301 824,09 €

515 335,04 €

233 218,69 €

5 995 800,89 €

2019

316 564,07 €

556 061,07 €

482 379,97 €

1 284 357,70 €

344 570,49 €

622 997,56 €

560 523,59 €

1 350 574,07 €

577 814,87 €

227 995,54 €

6 323 838,93 €

-2,1%

9,5%

3,4%

8,0%

9,2%

12,1%

3,7%

12,1%

-2,2%

5,5%

Tx Cresc.
(*)

Aquisição
Bens
Serviços

CRI Aveiro

3,8%

2018

4 091,81 €

59 440,39 €

33 037,20 €

63 377,24 €

12 245,92 €

83 395,87 €

33 532,59 €

179 093,60 €

42 941,42 €

26 025,99 €

537 182,03 €

2019

4 215,89 €

63 360,48 €

8 147,24 €

41 516,22 €

4 152,18 €

40 531,52 €

25 564,07 €

111 813,45 €

19 451,20 €

29 997,24 €

348 749,49 €

6,6%

-75,3%

-34,5%

-66,1%

-51,4%

-23,8%

-37,6%

-54,7%

15,3%

-35,1%

Tx Cresc.
(*)

3,0%

2018

309 060,60 €

627 225,22 €

473 431,72 €

1 305 856,89 €

331 345,04 €

653 956,41 €

533 668,21 €

1 480 917,69 €

558 276,46 €

259 244,68 €

6 532 982,92 €

2019

320 779,96 €

619 421,55 €

490 527,21 €

1 325 873,92 €

348 722,67 €

663 529,08 €

586 087,66 €

1 462 387,52 €

597 266,07 €

257 992,78 €

6 672 588,42 €

-1,2%

3,6%

1,5%

5,2%

1,5%

9,8%

-1,3%

7,0%

-0,5%

2,1%

Tx Cresc.
(*)

3,8%

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente relatório evidenciaram-se as atividades desenvolvidas pelos profissionais das
Unidades de Intervenção Local da DICAD da ARS Centro junto da população com
problemas ligados aos comportamentos aditivos e dependências.
Nas intervenções privilegiamos dois componentes que consideramos importantes e que
estão integrados no processo final na intervenção nos comportamentos aditivos e nas
dependências – a Intervenção Comunitária, através de um conjunto de atividades na área
da Prevenção e da Redução de Riscos e Minimização de Danos, ambas as
intervenções com um grande componente de proximidade e de atuação nos territórios que
consideramos problemáticos. O Tratamento com intervenções que permitam a
Reabilitação e a Reinserção junto de populações com consumos nocivos de substâncias
e/ou dependência.
Se as solicitações continuam a ser muitas, já no respeita à capacidade de resposta dos
serviços ela começa a revelar-se problemática uma vez que não tem havido entrada de
novos profissionais que possam compensar as saídas que têm ocorrido e à medida que os
anos passam maior é a dificuldade.
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