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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

As Normas de Orientação Clínica (guidelines)  

 

 Conjunto de recomendações clínicas, desenvolvidas de forma 
sistematizada, (formato estandardizado), constituindo um instrumento 
que se destina a apoiar o profissional de saúde e/ou o doente na tomada 
de decisão acerca de intervenções ou cuidados de saúde, em contextos 
bem definidos. (Institute of Medicine, 2011) 

 

A decisão é simplificada 

As incertezas, os riscos e as vulnerabilidades são reduzidas 

A qualidade assistencial melhora  
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

As Normas de Orientação Clínica (guidelines) 

 

• Propostas como um método de apoio à decisão clínica, constituindo um 
instrumento de qualidade de prestação de serviços pelos profissionais de 
saúde, contribuindo, igualmente, para a melhoria dos sistemas de saúde. 
(Lugtenberg et al., 2009) 

 

 

• Possuem o potencial de melhorar os resultados (outcomes), harmonizar as 
práticas, aumentar a eficiência clínica e minimizar os riscos através da 
diminuição de intervenções desnecessárias, ineficazes ou mesmo 
prejudiciais. 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

As Normas de Orientação Clínica (guidelines) baseadas na evidência  científica 
publicada 

 

  Desenvolvidas com base na seleção, avaliação e síntese de informação, de 
forma sistematizada   e sequencial, a partir da literatura de carácter científico 
existente sobre um dado tema; 

 

Apresentam esquemas para avaliação da força da evidência e separam 
opiniões da evidência, estabelecendo considerações não só acerca de uma 
opção que se revela superior, mas também sobre as diferenças absolutas em 
termos de outcome (com discussão de potenciais vantagens e desvantagens 
de uma dada intervenção). 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
As Normas de Orientação Clínica (guidelines) baseadas na evidência 

  Deverá ser referenciado o nível de evidência 
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NÍVEIS DE 
EVIDÊNCIA 

 

DESCRITIVO 

A 

Informação recolhida a partir de vários ensaios clínicos 
aleatorizados ou meta-análises. 

B 

Informação recolhida a partir de um único ensaio clínico 
aleatorizados ou estudos alargados aleatorizados 

C 

Opinião consensual dos especialistas e/ou pequenos 
estudos, estudos retrospetivos e registos. 
 

Fonte: adaptado e traduzido de www.escardio.org 



 
NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
GRAU DE RECOMENDAÇÃO 
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GRAU DE 
RECOMENDAÇÃO 

 

DESCRITIVO 

GRAU I 

Existem evidências  e/ou consenso geral de que 
determinado procedimento/tratamento é benéfico, útil e 
eficaz. 

GRAU II 

Existem evidências  contraditórias e/ou divergências de 
opiniões sobre a utilidade /eficácia de determinado 
tratamento ou procedimento 

GRAU II a Evidências/opinião maioritariamente a favor da 
utilidade/eficácia 

GRAU II b Utilidade/eficácia pouco comprovada pelas 
evidências/opinião. 

GRAU III 

Existem evidências e/ou consenso geral de que determinado 
procedimento/tratamento não é benéfico/eficaz e poderá 
ser em certas situações prejudicial. 



 
NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 Normas de consenso (Consensus Based Guidelines) (Fink et al., 1984) 

 

Forma mais comum de elaboração de Normas, em que um grupo de peritos 
discute e elabora um documento com indicações do que considera refletir a 
conduta mais correta face a um problema médico definido; 

 

Este tipo de elaboração apresenta vantagens - como a rapidez e custo 
reduzido – mas também inconvenientes - a impossibilidade de garantir a 
inclusão de todos os aspetos potencialmente importantes de dada conduta 
(devido à dimensão da literatura médica, ou pelo facto da opinião de peritos 
nem sempre traduzir a evidência científica)  

  

Último nível de evidência 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

As Normas de Orientação Clínica (guidelines) permitem: 

 

 Prevenir a repetição desnecessária de procedimentos; 

 

 Otimizar recursos, contribuindo para a generalização das práticas e 
intervenções que se evidenciam mais custo – efetivas; 

 

 Que os profissionais tenham acesso a uma síntese da informação clínica 
relevante, com recomendações e constituem um referencial de melhor 
prática. 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

 

As Normas de Orientação Clínica (guidelines) para os cidadãos: 

 

Educação dos cidadãos sobre as melhores práticas clínicas;  

 

Afigura-se como importante e fiáveis fontes de informação sobre as 

práticas clínicas, promovendo uma base segura para tomada de decisão 

consciente acerca da saúde do  próprio;  
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

 

 As Normas de Orientação Clínica (guidelines) para os sistemas de saúde: 

 

 

 Melhoria da eficiência dos serviços; 

 

 Estabelecimento de standards comparativos de qualidade dos cuidados; 

 

 Otimização de recursos com aumento das atuações custo-efetivas. 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

  

 Condições gerais que são identificadas como pré – requisitos para a 
elaboração das Normas de Orientação Clínica (guidelines): (Woolf et al., 1999) 

 

 Existem provas de uma grande heterogeneidade na intervenção; 

 

 Existe controvérsias na eficácia das intervenções; 

 

 Quando é necessário integrar novas evidências no conhecimento 
existente.  
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

 Nas últimas décadas assistiu-se na Europa  a um aumento significativo do 
desenvolvimento de guidelines no âmbito do tratamento dos CAD, com o 
objetivo de melhorar e garantir a qualidade na prestação dos cuidados de 
saúde : 

 

• Expansão significativa de serviços especializados ambulatório, incluindo  os 
cuidados de saúde primários, serviços de saúde mental, estruturas de 
redução de riscos e minimização de danos, grupos de auto-ajuda; 

 

• Diversidade de settings; 

 

• Variabilidade de modalidades de tratamento//intervenção 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
  OBSERVATÓRIO EUROPEU DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA 

(OEDT) 

 The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) – 

Best Practice Portal – 143 guidelines  Tratamento da dependência de Drogas 

 

 Fevereiro 2010 (30 Países Europeus) - Pontos Focais Nacionais como partes da 
Rede REITOX (Rede de Informação Europeia sobre Drogas e 
toxicodependências) 

 

 No âmbito do indicador epidemiológico chave do Treatment Demand key 
Indicator (TDI) do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
A  evidência científica sugere : 

TRATAMENTO INTEGRADO 

 Tratamento constitui o eixo principal da abordagem multidisciplinar em 

CAD, com mobilização de distintos recursos terapêuticos, como é o caso de 

programas específicos de tratamento (médico e psicossocial), redução de 

riscos e minimização de danos, programas de reabilitação / reinserção, em 

articulação, em momentos simultâneos ou sucessivos, tendo em conta o 

diagnóstico, as necessidades e capacidades do individuo e da família, os 

envolventes e o seu prognóstico. 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
A  evidência sugere : 

 As Abordagens e Respostas devem construir-se de forma integrada, não 

fragmentando a realidade individual e social.  

 Os serviços devem organizar  a sua intervenção operacional criando 

dispositivos de respostas abrangentes e que constituam uma rede de ação 

coerente e ao mesmo tempo capaz de trabalhar com a complexidade e 

transversalidade da problemática dos CAD e questões conexas. 

 As fronteiras artificiais entre prevenção, dissuasão, tratamento, redução de 

riscos e minimização de danos e  inserção social …. Devem progressivamente 

atenuar-se.  
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NORMAS DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA NO ÂMBITO DOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DAS DEPENDÊNCIAS 

 
 

 

 Atividade 3.4.4 COPOLAD – “Estudo para a Definição de Critérios de Acreditação 
de Programas da Redução da Procura”, (Programa de Cooperação entre a 
América Latina e a União Europeia em política sobre drogas), iniciada a 07-02-
2012. 

 

 Objetivo Central: 

 Identificar e consensualizar um conjunto mínimo básico de critérios de 
qualidade e baseada na evidência, que podem contribuir para a 
melhoria da qualidade e a efetividade dos programas de redução da 
procura de drogas implementados na Iberoamérica (países de língua 
castelhana e portuguesa) 
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 LINHAS ORIENTADORAS PARA A INTERVENÇÃO EM DISSUASÃO 
(http://www.idt.pt/PT/Dissuasao/Documents/2013/VF%20LOID.pdf) 

 LINHAS ORIENTADORAS PARA A INTERVENÇÃO PREVENTIVA NOS 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 www.sicad.pt (2013) 

 PREVENÇÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS EM GRUPOS VULNERÁVEIS – 
CATÁLOGO DE BOAS PRÁTICAS 
(http://www.idt.pt/PT/Prevencao/Documents/Programas_Projectos/catal
ogo_de_boas_praticas_2012.pdf) 

 LINHAS ORIENTADORAS PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL - MODELO DE 
INTERVENÇÃO 

 (http://www.idt.pt/PT/Reinsercao/Documents/MIR.pdf) 
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http://www.idt.pt/PT/Dissuasao/Documents/2013/VF LOID.pdf
http://www.sicad.pt/
http://www.idt.pt/PT/Prevencao/Documents/Programas_Projectos/catalogo_de_boas_praticas_2012.pdf
http://www.idt.pt/PT/Prevencao/Documents/Programas_Projectos/catalogo_de_boas_praticas_2012.pdf
http://www.idt.pt/PT/Reinsercao/Documents/MIR.pdf


 

 LINHAS ORIENTADORAS PARA O TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM 
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

 (HTTP://WWW.IDT.PT/PT/TRATAMENTO/DOCUMENTS/LINHASORIENTAD

ORASTRATAMENTOREABILITACAOCOMUNIDADESTERAPEUTICAS.2012.PDF 

 LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO PREVENTIVA NO 
CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS LICITAS E ILÍCITAS 

 http://www.idt.pt/PT/Prevencao/Documents/Programas_Projectos/catal
ogo_de_boas_praticas_2012.pdf 

  GUIA DE APOIO À INTERVENÇÃO EM RRMD 

 HTTP://WWW.IDT.PT/PT/REDUCAODANOS/DOCUMENTS/2011/GUIA_RRMD.PDF 
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 LINHAS ORIENTADORAS PARA A INTERVENÇÃO EM MEIO LABORAL - 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E A PREVENÇÃO DO CONSUMO DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 WWW.ACT.GOV.PT 

 NORMAS ORIENTADORAS DOS PROGRAMAS TERAPÊUTICOS COM 
AGONISTAS OPIÁCEOS EM PORTUGAL: TRATAMENTO 
MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO OPIÓIDE E PREVENÇÃO DA OVERDOSE 

  WWW.SICAD.PT 

  WWW.EMCDDA.EUROPA.EU.COUNTRIES 
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Grupos de Trabalho, no Departamento da Qualidade na Saúde da Direção 
Geral de Saúde (DGS), para a elaboração de Normas 

 PRESCRIÇÃO LABORATORIAL DO TESTE DE ANTICORPOS ANTI-VÍRUS DA 
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (VIH)  

 http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-
0582011-de-28122011-jpg.aspx 

 PRESCRIÇÃO PARA ESTUDO LABORATORIAL DA INFEÇÃO PELO VÍRUS DA 
HEPATITE C  

 http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-
0592011-de-28122011-jpg.aspx 

 ABORDAGEM DA INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA AGUDA EM ADOLESCENTES E 
JOVENS  

 HTTP://WWW.DGS.PT/DIRECTRIZES-DA-DGS/NORMAS-E-CIRCULARES-
NORMATIVAS/NORMA-N-0352012-DE-30122012-PNG.ASPX 
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 DIAGNÓSTICO DE POLICONSUMOS EM ADOLESCENTES E JOVENS  

 HTTP://WWW.DGS.PT/DIRECTRIZES-DA-DGS/NORMAS-E-CIRCULARES-
NORMATIVAS/NORMA-N-0362012-DE-30122012-PNG.ASPX 

 DETEÇÃO PRECOCE E INTERVENÇÃO BREVE NO CONSUMO EXCESSIVO DO 
ÁLCOOL NO ADULTO 

 ABOUT:DIRECTRIZES-DA-DGS/NORMAS-E-CIRCULARES-NORMATIVAS/NORMA-N-
0302012-DE-28122012-PNG.ASPX 
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