
 

 

 O GAT, Grupo Português de Ativistas Sobre Tratamentos VIH/SIDA, é uma 

IPSS na área da saúde, fundada em 2003, com o registo nº 11/2004. 

 Inclui-se na missão do GAT a promoção da saúde, com ênfase no VIH e 

outras patologias associadas, com foco especial nas populações mais vulneráveis, 

como a população reclusa e as pessoas que usam drogas, particularmente os 

utilizadores de drogas por via injetável. 

 Gostaríamos, em primeiro lugar, de saudar a iniciativa do SICAD de colocar 

em discussão pública o Plano Nacional para Comportamentos Aditivos e 

Dependências, passo que consideramos crítico no delineamento conjunto de metas 

e respostas para estas problemáticas no nosso país. 

 Vimos, assim, juntar à discussão do “Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020” alguns comentários: 

 

1. Definição de objetivos, indicadores e metas: 

 Recomendamos enunciar e disponibilizar mais informação metodológica 

sobre a escolha de indicadores e metas para que, associados às medidas 

implementadas, se possa operacionalizar planos de ação específicos, quer a 

nível nacional como regional. 

 Uma política transparente de disponibilização de dados pelo SICAD é 

essencial, à semelhança da avaliação externa. São contributos de grande 

relevância que ajudam na implementação de programas mais eficazes no 

terreno. A disponibilização de dados atuais não só permite atuação em 

tempo útil, como permite o delineamento de respostas mais adequadas.  

 Temos como essencial a colaboração entre o SICAD, as estruturas de 

tratamento e a Sociedade Civil na recolha e análise de informação, de forma 

a que seja possível retratar a realidade nacional, e as tendências da mesma. 

 Para além de assegurar a continuidade do Programa de Troca de Seringas e 

das equipas de terreno, sugerimos a revisão dos materiais incluídos nos kits 

de injeção e que se considere a possibilidade de criar kits para diferentes 

vias de consumo (como o consumo fumado de heroína e/ou cocaína), tal 

como observado pelas equipas de proximidade. 

 O Plano refere um conjunto de princípios associados à integração social das 

pessoas que usam drogas (p. 56), como consequência da obtenção de um 

emprego (“reforço da autoestima, de contacto social, de aprendizagens e 

treinos relacionais, de um conjunto de vivências que no seu todo contribuem 

para a estabilidade pessoal e familiar dos indivíduos”). Entendemos que este 

conjunto de princípios é válido bem para além da situação laboral, e que a 

promoção dos mesmos deverá ser pedra basilar de qualquer intervenção 

que se pretenda integrada com esta população. 

 A inclusão dos seguintes indicadores pode ajudar no diagnóstico dos 

diferentes tipos de consumos, tendo como linha orientadora a equidade, o 

acesso universal e o standard of care:  

o É importante ter em conta grupos e contextos específicos de consumo 

de drogas.  



 

 

o Indicadores sociais: situação de pobreza, empregabilidade ou 

habitação. O investimento no programa Vida-Emprego, ainda que 

inovador, não permite saber qual o papel da estrutura na 

reintegração efetiva das pessoas, nem que integração é 

desenvolvida. 

o Indicadores relativos ao impacto dos tratamentos, incluindo de 

substituição/manutenção opiácea, recuperação (recovery) e 

reintegração dos utentes. 

o Indicadores do impacto do tratamento de substituição opiácea: 

número de utentes sob tratamento. Com base em dados 

internacionais e na melhor evidência científica disponibilizada, 

consideramos importante um investimento na disponibilização do 

tratamento de substituição/manutenção opiácea em estruturas de 

proximidade (centros de saúde, por exemplo), e a formação de 

profissionais de saúde afetos a estas estruturas de forma a garantir a 

qualidade do processo.  

o A prescrição de tratamentos farmacológicos deve obedecer a linhas e 

normas de orientação terapêutica baseadas na melhor evidencia 

cientifica. Para esta população, o acesso gratuito ao tratamento é 

essencial para eliminar tanto quanto possível as barreiras no acesso. 

O tratamento é considerado pelo ECDC e OEDT como a melhor e 

mais eficaz opção de prevenção, tratamento e acesso aos serviços de 

saúde, até para outras patologias, pelo que quaisquer barreiras a 

pessoas que voluntariamente queiram tratar-se são 

internacionalmente consideradas perniciosas.  

o No Plano não há uma estimativa do consumo problemático, tendo 

todas as metas por base o INPG que sub-representa o consumo 

problemático do consumo de drogas. 

o Recomendamos incluir na análise na área do VIH/SIDA indicadores 

sobre a proporção de diagnósticos tardios da infeção pelo VIH, 

acesso, adesão e retenção nos cuidados de saúde, além da 

incidência. 

o Vigilância epidemiológica e acesso rápido sobre dependências em 

conjunto com o Programas sobre VIH/SIDA e hepatites víricas.  

o Introdução de dados de outras doenças frequentemente associadas 

ao consumo de drogas: tuberculose, hepatite B, comorbilidade 

psiquiátrica, morbilidade associada a episódios de overdose não-

fatais (quer por sobre dosagem de metadona ou heroína).  

o Também no documento não é feita referência ao fármaco naloxona 

para uso em meio comunitário. 

 

2. Reforço da ligação com a sociedade civil e outras estruturas: 

 

 É importante que para além da colaboração já estabelecida com o Programa 

Nacional para a Prevenção e Controlo do VIH/SIDA, sejam estabelecidas 

parcerias de trabalho com estruturas fora do sistema de tratamentos, de 

forma a maximizar as múltiplas abordagens na área da prevenção, rastreio, 

referenciação e tratamento, considerando os diferentes grupos-alvo.  



 

 

 É importante, e à semelhança do Conselho Nacional, criar um Fórum 

Nacional e Conselhos Regionais (“Community Advisory Boards”) que 

assegurem a participação eficaz da sociedade civil e das populações-alvo na 

elaboração de políticas e programas. 

 Deve ser valorizada a inclusão de pessoas que usam ou usaram drogas nas 

respostas de terreno, bem como incentivada e apoiada financeiramente a 

sua participação neste tipo de trabalho. 

 

3. Informação, investigação e inovação: 

 O aumento da literacia sobre infeções, serviços e tratamentos é transversal 

a todo o Plano apresentado, sendo importante um investimento sério. 

 É necessária a disponibilização de dados referentes às atividades 

desenvolvidas em todos os eixos de intervenção de forma a facilitar a 

monitorização e avaliação do problema e das respostas implementadas. A 

criação de uma base de dados nacional, de fácil acesso, pode ser uma 

resposta eficaz. 

 Considerando que, em alturas de crise económica e social, a vulnerabilidade 

social das pessoas que usam drogas tende a aumentar consideravelmente, 

pensamos que deveria ser assumido como prioridade pelo SICAD a 

realização de um rapid assessment do impacto da crise na saúde e situação 

social das pessoas que usam drogas, e do potencial aumento do consumo 

problemático no nosso país, doença psiquiátrica e suicídio.  

 O apoio e reforço da investigação para projetos, piloto ou não, em parceria 

com universidades e concessão de financiamento através de um programa 

de bolsas reforça o número de repostas inovadoras.  

 A elaboração e implementação de orientações, baseadas na melhor 

evidência científica, específicas para cada área de intervenção são 

importantes na padronização de qualidade dos serviços disponibilizados.  

 

4. Outros aspetos: 

 Ao longo do documento analisado, a terminologia utilizada não está 

atualizada. Sugerimos a produção de um glossário. 

 

 

À vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que tenham como 

necessários, despedimo-nos com os nossos melhores cumprimentos. 

 

Pelo GAT    

 

 

 (Luís Mendão – Presidente da Direção) 


