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A Reckitt Benckiser Pharmaceuticals (RBP) é uma empresa de investigação comprometida em 
melhorar a vida das pessoas afectadas pela dependência opiácea. 

 

Actuamos na área da dependência opiácea através do desenvolvimento e fornecimento de 
medicamentos usados no tratamento médico com vista à recuperação dos indivíduos com esta 
patologia. Investimos em iniciativas que melhorem o acesso ao tratamento e que apoiem a 
qualidade assistencial do doente.   

A dependência opiácea é uma condição médica crónica recidivante. A Organização Mundial de 
Saúde define dependência opiácea como uma condição de saúde complexa que geralmente 
requer cuidados e tratamento a longo prazo1. 

O consumo de opiáceos representa um custo elevado para a sociedade, nomeadamente em 
termos dos delitos criminais cometidos relacionados com este consumo e em termos dos 
custos associados às doenças transmissíveis pelo uso endovenoso, como VIH/SIDA e Hepatites. 
Estes factos comprovam a importância do investimento público em estratégias de combate à 
dependência opiácea, designadamente a implementação de tratamentos efectivos.  

No contexto da procura de tratamento em Portugal, a heroína surge de forma consistente 
como a droga mais problemática, entre os utentes que recorrem às diferentes estruturas de 
tratamento da toxicodependência e foi indicada como a substância principal em 76% dos 
doentes em ambulatório na rede pública de tratamento da toxicodependência2. Embora a 
tendência de novos utentes consumidores de heroína esteja a diminuir na Europa3, passa-se o 
inverso em Portugal e a heroína está entre as substâncias que voltaram a registar usos 
elevados4. Segundo o SICAD, nos últimos três anos em Portugal, triplicou o número de recaídas 
no consumo de heroína5.  

A dependência opiácea é, no entanto, passível de prevenção e tratamento, estando 
actualmente disponíveis estratégias eficazes para a sua abordagem. O tratamento é mantido 
por um período que pode variar entre meses e anos e é efectuado com o objectivo de levar o 
doente a cessar o consumo de substâncias ilícitas6. 

O tratamento da dependência precisa de ser combinado com o acesso a outros cuidados e 
serviços de saúde que permitam e facilitem à pessoa reconstruir o seu capital pessoal com 
vista à sua jornada individual de recuperação/reinserção. Com tempo e um projecto adequado 
às suas características, muitos utilizadores de substâncias psicoactivas podem ultrapassar a sua 
dependência e viver uma vida normal. 

A RBP reconhece que Portugal tem percorrido um caminho inovador e eficaz para fazer face à 
problemática da dependência, ao qual importa agora dar continuidade, aperfeiçoar e adequar 
à situação actual. 
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PLANO NACIONAL PARA A REDUÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

A RBP apoia o PLANO NACIONAL PARA A REDUÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E 
DEPENDÊNCIAS e deseja contribuir positiva e construtivamente na sua implementação, em 
áreas que lhe sejam apropriadas, de forma a melhorar os resultados dos doentes e apoiar os 
profissionais de saúde a proporcionar um tratamento orientado para a recuperação. 

 
Do PLANO NACIONAL PARA A REDUÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 
gostaríamos de ressalvar: 

• Com base no principio de “Intervenção Integrada”, a importância atribuída à 
Reinserção/Recuperação como parte integrante do contínuo de respostas facultadas. 

o Tal como o OEDT torna claro, regista-se alguma preocupação com o facto das 
medidas de incentivo à inclusão definitiva dos utentes na sociedade serem 
muitas vezes negligenciadas, comprometendo assim potencialmente as suas 
possibilidades de recuperação a longo prazo.7 

• Assente no princípio de “Qualidade e Inovação”, a identificação da necessidade de 
elaboração de normas portuguesas no âmbito dos comportamentos aditivos e das 
dependências, baseadas em evidência científica, para uma melhoria contínua das 
respostas nos vários tipos de intervenção e da qualidade clínica e organizacional dos 
serviços. 

o O desenvolvimento de orientações/recomendações deve ser alinhado pela 
melhor evidência clínica e ter em consideração as orientações do Observatório 
Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT).8 

o Devem ser disponibilizados a todos os serviços procedimentos e orientações, 
baseados em evidência, para o diagnóstico e tratamento, de modo a apoiar as 
decisões clínicas diárias e assegurar a qualidade da prestação assistencial9. 

o O desenvolvimento de orientações/recomendações deve ter em conta as 
opções de tratamento custo-efectivas baseadas não só no custo da 
intervenção mas também nos potenciais de poupança/ganhos associados a 
áreas como prevenção do crime, emprego, etc.  

• O relevo dado à necessidade de acessibilidade geográfica nos cuidados assistenciais 
traduzida nos princípios de “Centralidade no cidadão” e “Territorialidade” que, 
atendendo às especificidades e condicionalismos loco-regionais, se concretiza na nova 
rede de referenciação/articulação, no âmbito dos comportamentos aditivos e das 
dependências, consolidando igualmente o enfoque no cidadão e nas suas 
necessidades individuais, articulando as respostas segundo critérios lógicos e de 
racionalidade. 

o De acordo com a Alma-Ata 1978, os Centros de Saúde são uma parte essencial 
do sistema de saúde, constituindo o primeiro acesso dos cidadãos à prestação 
de cuidados de saúde. O Médico de Medicina Geral e Familiar é responsável 
pelos utentes da sua lista, numa relação personalizada e continuada, 
independentemente da raça, sexo, idade, opção religiosa ou patologia. 
Decorrente deste relacionamento, tem um conhecimento privilegiado dos 
utentes, assim como dos seus recursos sociais e familiares, abordando e 
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integrando todas as situações numa perspectiva bio-psico-social10. Após uma 
primeira resposta, caso haja necessidade, os utentes poderão ser orientados 
através da rede de referenciação/articulação para serviços especializados, 
públicos ou privados. 

• A inclusão de objectivos gerais e metas associados às respostas relativas a prevenção, 
dissuasão, redução de riscos e minimização de danos, qualidade assistencial e 
sustentabilidade das políticas e intervenções.  

• A inclusão de indicadores tangíveis para os objectivos acima mencionados. 
 
E sugerir: 

• Incluir objectivos gerais associados às restantes respostas do princípio “Intervenção 
Integrada”, nomeadamente objectivos relativos aos resultados de tratamento e às 
respostas de reinserção. 

o A União Europeia (EU) espera que, no decorrer do período de 8 anos, a 
reintegração social e a recuperação de todos os consumidores de drogas 
receba uma atenção crescente como objectivo último dos Serviços de 
Tratamento da Toxicodependência.11  

• Adicionar indicadores tangíveis directamente relacionados com os objectivos acima 
mencionados para uma correcta aferição da implementação das respostas. 

o A recuperação é um caminho individual, mas que deve ser acompanhado pelo 
aumento de responsabilidade pessoal e social, que só poderão ser plenamente 
atingidas se associadas a resultados/indicadores positivos e mensuráveis, quer 
pelo doente, quer pelo prestador de cuidados: melhoria da saúde física e 
mental e do bem-estar geral, redução do crime e reincidência criminosa, 
prevenção de mortes e doença, emprego sustentado, habilidade para aceder e 
manter condições de habitabilidade adequadas, melhoria das relações sociais 
e familiares, com capacidade parental efectiva, entre outros. 

o A UE, através da estratégia Europeia, não impõe obrigações legais aos estados 
membros mas promove um modelo de cuidados partilhados com prioridades 
definidas, objectivos, acções e métricas para avaliação da performance do país. 
11  

• Identificar a relação directa entre os objectivos gerais elencados no documento e os 
indicadores e metas utilizados. 

• No âmbito das intervenções “Tratamento” e “Reinserção”, assumida a necessidade de 
adequação e articulação, em momentos simultâneos ou sucessivos, de respostas que 
tenham em conta o diagnóstico individualizado, as necessidades e capacidades do 
utente e da família ou envolventes e o seu prognóstico, sugerimos: 

o Ressalvar a necessidade de utilização de um plano individualizado, no qual 
haja um activo envolvimento do profissional de saúde com o doente/utente, 
com carácter flexível e evolutivo, que enquadre e dê consistência às mudanças 
progressivas operadas nos indivíduos, ao contrário do que acontece com um 
contrato terapêutico rígido. Os doentes/utentes devem ser informados das 
opções terapêuticas disponíveis, incluindo os seus riscos e benefícios12.  

                                                             
10 Substâncias de abuso, que intervenções? O papel dos Cuidados Primários – Parte 1. Saúde Sapo. 
Versão digital.18.09.13. http://saude.sapo.pt/saude-medicina/artigos-gerais/substancias-de-abuso-que-
intervencoes-o-papel-dos-cuidados-de-saude-primarios.html 
11 Perspectives on Drugs – The new EU drug strategy (2013-20).  

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_212356_EN_EMCDDA_POD_2013_New%20EU%20drugs%2
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o Ressalvar que um plano individualizado pretende promover a responsabilidade 
individual na tarefa de reconstrução das vidas dos doentes/utentes.12 

• No âmbito da intervenção “tratamento”, no que diz respeito aos domínios da 
disponibilidade e acessibilidade, salvaguardar o standard of care através da inclusão 
das seguintes questões: acessibilidade geográfica; flexibilidade de horário; 
enquadramento legal; disponibilidade e acessibilidade de serviços; capacidade 
financeira; adequabilidade cultural; resposta às diferentes necessidades, como por 
exemplo as diversas co-morbilidades; resposta do sistema judicial; serviços adequados 
tendo em conta o género do utente.13 

• Aumentar a visibilidade e sensibilizar para outras doenças infecciosas transmissíveis 
por via endovenosa, nomeadamente Hepatite C, que pela prevalência - doença 
infecto-contagiosa mais comum entre os consumidores de droga injectada - se 
considera a actual epidemia invisível da Europa14. Assim sugerimos que deverá a 
Hepatite C ser incluída no indicador “Diminuir a morbilidade relacionada com o CAD” e 
em todos os objectivos do documento relativos à diminuição do risco e a 
vulnerabilidade a infecções transmissíveis por via endovenosa. 

o Após constatar-se uma diminuição gradual do consumo endovenoso, verifica-
se uma estabilização no caso dos doentes em ambulatório, designadamente 
entre os novos utentes na rede pública de tratamento da toxicodependência.15 

o Entre os utentes (excepto centros de dia), as percentagens de positividade 
para a Hepatite B e C são de, respectivamente, 1-3% (4% nos centros de dia) e 
20-47% (65% nos centros de dia), dependendo da estrutura em que estão 
inseridos. Após um período de diminuição, verifica-se nos últimos anos uma 
homogeneidade destas percentagens. 15 

o Na Europa, é previsível, durante a próxima década, um aumento acentuado 
das doenças hepáticas em estado avançado entre os consumidores de droga 
injectada, devido ao facto da infecção com o vírus da hepatite C poder evoluir 
para casos de cirrose hepática e cancro de fígado, doenças que exigem 
tratamentos bastante dispendiosos.16 

• Interessa ressalvar que o acesso ao tratamento e reinserção de doentes reclusos 
deverá ser feito de forma universal e equitativa, eliminando as disparidades entre a 
comunidade e o meio prisional. 

o Existe uma lacuna no que se refere à continuidade do tratamento de 
toxicodependência dos reclusos entre a comunidade e a prisão. O OEDT 
salienta a necessidade de assegurar a continuidade dos cuidados prestados 
aos reclusos após a sua libertação, quando o risco de morte por overdose é 
elevado devido à sua reduzida tolerância aos opiáceos.13 

o Os reclusos têm uma maior probabilidade de abuso de medicação prescrita do 
que a população geral não institucionalizada17, pelo que é necessário garantir 
o acesso a medicamentos considerados com menor potencial de abuso. 

                                                             
13

Treatnet. Quality Standards for Drug Dependence Treatment and Care Services. UNODC/WHO. 2012. 
14
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• Assumida a problemática do desvio, mau uso e abuso de medicamentos de prescrição 
fora do quadro terapêutico, nomeadamente os utilizados nos Programas Terapêuticos 
com Agonistas Opiáceos, é essencial adicionar-se como objectivo a esta questão: 

o Estudar a dimensão do fenómeno em Portugal; 
o Avaliar o risco do potencial de mau uso, abuso e desvio dos medicamentos e 

assegurar um acesso universal a medicamentos considerados mais seguros. 
 

 

A RBP E A POLÍTICA NACIONAL NA ÁREA DA DEPENDÊNCIA 

Estamos empenhados em: 

• Facultar sugestões positivas que suportem a implementação do PLANO NACIONAL 

PARA A REDUÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS, baseadas na 

nossa experiência nesta área a nível internacional. 

• Disponibilizar conhecimento relevante e informação na nossa área de especialidade, 

onde se considere vantajoso para a implementação do PLANO NACIONAL PARA A 

REDUÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS. 

 

A RBP, alinhada com a nova Estratégia Europeia 2013-20, enfatiza a necessidade de uma 
abordagem política que, alicerçada num acesso universal e equitativo, seja empírica e baseada 
em evidência, com vista à reintegração social e recuperação dos indivíduos 18 
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