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SIGLAS 

ANF Associação Nacional de Farmácias. 

ARS Administração Regional de Saúde. 

BI Bilhete de Identidade. 

BIV Boletim Individual de Vacinação. 

CDE Código Deontológico do Enfermeiro 

CDP Centro de Diagnóstico Pneumonológico 

CE Consulta de Enfermagem. 

CEPD Centro de Estudos e Profilaxia da Droga. 

CIPE® Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. 

CM Cloridrato de Metadona. 

CN Cloridrato de Naltrexona. 

CNE Coordenação Nacional de Enfermagem no IDT, IP. 

CRI Centro de Respostas Integradas. 

CT Comunidade Terapêutica. 

DGS Direcção Geral da Saúde. 

DRA Delegação Regional do Alentejo. 

DRAL Delegação Regional do Algarve. 

DRC Delegação Regional do Centro. 

DRLVT Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

DRN Delegação Regional do Norte. 

EP Estabelecimento Prisional. 

EpS Educação para a Saúde. 

ET Equipa de Tratamento, CRI - IDT. 

HUC Hospitais da Universidade de Coimbra. 

IDT, I.P. Instituto da Droga e Toxicodependência, Instituto Público. 

MBPE Manual de Boas Práticas de Enfermagem no IDT, I.P. 

MS Ministério da Saúde. 

Mtd Cloridrato de Metadona 

NAT Núcleo de Apoio Técnico, em cada DR - IDT. 

NP Norma de Procedimento. 

NT Norma Técnica. 

OE Ordem dos Enfermeiros. 

PNCI Programa Nacional de Controlo da Infecção. 

PQCE Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. 

PS Pressão Sanguínea. 
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PTAO Programa de Tratamento com Agonista Opiáceo. 

R l de Enfermagem, em cada DR - IDT. RE Responsável Regiona

RRMD Redução de Riscos e Minimização de Danos. 

SIM Sistema de Informação Multidisciplinar do IDT, I.P. 

SNS Serviço Nacional de Saúde. 

SRC Secção Regional do Centro da OE. 

SRS Secção Regional do Sul da OE. 

SP Substâncias Psicoactivas. 

SPTT Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência. 

S  m dos Hospitais. UCH Serviço de Utilização Comu

TB Tuberculose. 

TOD Toma Observada Directamente. 

UA Unidade de Alcoologia. 

UD Unidade de Desabituação. 

UI Unidade de Internamento. 

UL Unidade Local do IDT. 

VDRL  Laboratories. Venereal Disease Research

VHA Vírus da Hepatite A. 

VHB Vírus da Hepatite B. 

VHC Vírus da Hepatite C. 

VIH Vírus da Imunodeficiência Humana. 
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GLOSSÁRIO 

Boas Práticas 

O saber fazer em relação a valores, princípios, processos e resultados 

que implicam a introdução de melhorias no funcionamento dos 

serviços, assegurando e garantindo cuidados de qualidade ao cliente, 

família, grupos e comunidade. 

Cliente 

Pessoa individual ou entidade colectiva (Família, Grupo, Comunidade) 

que é alvo dos cuidados de enfermagem.  

Em todo o caso, designações como: Utente, Doente ou consumidor de 

cuidados, dependendo do contexto da utilização, não colidem com os 

princípios que aqui se pretende clarificar. A opção pelo termo Cliente 

relaciona-se com a conotação que este termo tem com a noção de 

papel activo no quadro da relação de cuidados.  

Cliente, como participante activo. Cliente como aquele que troca algo 

com Outro e não aquele que, numa visão meramente economicista, 

paga um serviço (cf. CE/OE, 2003). 

Cliente = Pessoa, ou Cliente = Família, ou Cliente = Grupo, ou Cliente 

= Comunidade. 

Consulta de 
Enfermagem 

“Actividade autónoma com base em metodologia científica, que permite 

ao enfermeiro formular um diagnóstico de enfermagem baseado na 

identificação dos problemas de saúde em geral e de enfermagem em 

particular, elaborar e realizar plano de cuidados de acordo com o grau 

de dependência dos utentes em termos de enfermagem, bem como a 

avaliação dos cuidados prestados e respectiva reformulação das 

intervenções de enfermagem” Ministério da Saúde, 1999. 

Norma 

Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo 

reconhecido, que fornece regras, linhas directrizes ou características, 

para actividades ou seus resultados, garantindo um nível de ordem 

óptimo num dado contexto. 

Prestador de 
Cuidados 

Prestador de Cuidados informal, Convivente significativo do Utente, 

Pessoa de referência para colaborar em Programa de Prevenção, 

Dissuasão, Tratamento, Reinserção e/ou Redução de Riscos e 

Minimização de Danos. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O Manual de Boas Práticas de Enfermagem no Instituto da Droga e Toxicodependência, I.P. visa 

estruturar, organizar e integrar as diversas formas de pensar e praticar Enfermagem no domínio 

das dependências, perspectivando as Boas Práticas. 

Na filosofia adoptada impera a perspectiva de Melhoria Contínua da QUALIDADE para a 
concepção, prestação, avaliação e gestão dos cuidados de Saúde em geral e de Enfermagem em 

particular. Reconhece-se, pois, que a Qualidade dos Cuidados de Enfermagem é apenas um dos 

elos da cadeia da Qualidade na produção dos Cuidados de Saúde disponibilizados pelo IDT, I.P.  

Para a elaboração deste Manual foram solicitados (Junho 2008) todos os documentos produzidos 

por Enfermeiros em exercício no IDT, I.P.1, cujas práticas de cuidados com Pessoas 

(in)dependentes permitiram a construção deste Manual. Os documentos enviados alicerçaram a 

tarefa subsequente. O trabalho de selecção, análise e reformulação desses documentos - 

mediante o actual enquadramento teórico da disciplina de Enfermagem - foi desenvolvido entre 

Julho 2008 e Março de 2009 por Enfermeiros experientes e diferenciados do IDT, I.P., 

beneficiando da consultoria de peritos em Padrões de Qualidade da Ordem dos Enfermeiros.  

Perante a fragmentação e diversidade de práticas elencadas – quotidianamente (re)inventadas 

pelos Enfermeiros seus protagonistas – e com o objectivo de harmonizar as persistentes 

descoincidências à escala regional (5 Delegações Regionais) e à escala local/distrital dos 22 CRI, 

das 4 UD, das 3 UA e das 3 CT, adoptou-se uma matriz flexível e abrangente, de forma a alcançar 

o maior denominador comum à escala nacional 2. 

                                                 
1 Incluindo todos os anteriores organismos públicos que, desde 1976, convergiram no IDT, I.P., a saber: CEPD, SPTT, IDT 

e CRA. 

2 Em Portugal, as práticas específicas de Enfermagem com Pessoas (in)dependentes surgiram sem qualquer formação 

inicial ou planeamento prévio, tendo sido instauradas, desenvolvidas e recriadas ao longo de 3 décadas por Enfermeiros 

mais ou menos isolados, em sistema de arquipélago. Assim, ainda constatamos um mosaico variado na aparência, mas 

sintónico na sua essência. 
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O conjunto de documentos compilados neste manual – QUADRO de REFERÊNCIA da 
PROFISSÃO de ENFERMAGEM no IDT, I.P., ESTRATÉGIAS CUIDATIVAS e NORMAS de 

PROCEDIMENTOS 3 – é de âmbito nacional, na medida em que se aplica transversalmente em 

todas as Unidades de Intervenção Local do IDT, I.P. com prestação de cuidados de Enfermagem 

e, simultaneamente, de âmbito disciplinar específico, pois apenas vincula os Enfermeiros.  

Enquanto Manual, trata-se de um guia orientador para o exercício da Profissão de Enfermagem no 

poliédrico campo técnico-científico e sociocultural das dependências. Esta segunda versão visa 

apenas o processamento de algumas das intervenções de enfermagem ao nível dos cuidados 

gerais. Outras práticas de enfermagem mais diferenciadas – decorrentes de competências de 

alguns dos Enfermeiros – ainda não se encontram devidamente procedimentadas. 

Os Enfermeiros em exercício no IDT, I.P. dispõem desta ferramenta básica indispensável para 

encetar as etapas e os circuitos estabelecidos pela evidência científica disponível para a viagem 

da melhoria contínua, no âmbito da Qualidade dos processos de produção de Cuidados de Saúde, 

pelo que fica aberto o “corredor de liberdade” à sua testagem, melhoria e consolidação através da 

investigação-acção. 

Partindo deste tronco comum estruturante para aplicação nacional e não o subvertendo, cada 

Delegação Regional poderá proceder à sua adaptação específica, à escala regional e/ou local, em 

função dos respectivos recursos e contextos.  

 
 

Lisboa, 2011 

A Coordenadora Nacional de Enfermagem 

 

Ernestina Neto 

 

 
3 Com nível de evidência 4 – obtida através da opinião consensual de peritos e recomendações das autoridades de saúde. 
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1. REGULAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

 

A Profissão de Enfermagem no IDT, I.P. rege-se pelo enquadramento legal vigente para o IDT, I.P. 

e para a Enfermagem, a saber: 

a. Lei Orgânica do IDT, I.P., Decreto-Lei n.º 221/2007, de 29 de Maio. 

b. Estatutos do IDT, I.P., Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio. 

c. Regulamento Interno do IDT, I.P., Despacho normativo n.º 51/2008, de 1 de Outubro. 

d. Regulamento do Exercício Profissional de Enfermagem (REPE), Decreto-Lei n.º 161/1996, 

de 4 de Setembro. 

e. Código Deontológico dos Enfermeiros (CDE) Artigos 78.º a 92.º da Lei n.º 111/2009, de 16 

de Setembro. 

f. Carreira de Enfermagem, Decreto-Lei nº 248/2009, de 22 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 

122/2010, de 11 de Novembro. 

g. Avaliação de Desempenho dos Enfermeiros, Portaria n.º 242/2011, de 21 de Junho. 

No exercício da profissão de Enfermagem estes suportes legais permitem:  

I. Garantir a auto-regulação profissional decorrente do estabelecido pela Ordem dos 

Enfermeiros, de que se destacam os Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

(2001) e as Competências dos Enfermeiros: de Cuidados Gerais (2004) e Especialistas 

Regulamentos n.º 122/2011, 123/2011, 124/2011, 125/2011, 126/2011, 127/2011, 128/2011 

e 129/2011, de 18 de Fevereiro.  

II. Subordinar-se à ética do serviço público e social, da saúde em geral e da enfermagem em 

particular (CDE), inscrevendo-se nas ecologias comunitárias dos diversos lugares da prática 

do IDT, I.P. 

A nível institucional 

III. Participar no cumprimento da Missão “Contribuir para a redução do consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, para a diminuição das toxicodependências e para os ganhos em saúde das 

Pessoas com condutas aditivas”. 

IV. Adoptar a mesma Visão “Ser o pólo nacional de referência, com reconhecimento 

internacional, para as intervenções de enfermagem com Pessoas dependentes”. 

V. Perseguir os mesmos objectivos – designadamente os constantes no Plano de Acção 

Nacional contra a Droga e as Toxicodependências (2009-2012), no Plano Nacional para a 

Redução dos Problemas Ligados ao Álcool (2009- 12) – an20 ualmente estabelecidos em 

Planos de Actividades do IDT, I.P.      
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VI. Orientar-se pelos mesmos Valores, a saber: 

 O Humanismo – Reconhecimento da plena dignidade humana das Pessoas envolvidas 

no fenómeno dos comportamentos aditivos (das drogas, do álcool, dos medicamentos ou 

outros) e tem como corolário a compreensão da complexidade e relevância da sua história 

individual, familiar e social, bem como a consideração do seu estado como doença. 

 O Pragmatismo – Valorização de uma atitude de abertura à inovação, sem dogmas ou 

ideias preconcebidas, face aos resultados cientificamente comprovados das experiências 

ensaiadas nos diversos domínios do combate às dependências de substâncias psico-

activas e a consequente adopção de soluções adequadas à conjuntura nacional que 

possam proporcionar resultados práticos positivos. 

 A Territorialidade – A percepção das realidades e dos fenómenos é mais sentida e 

melhor percebida a nível local, pelo que se deve partir das suas necessidades/propostas 

para construir planos de intervenção que respondam a diagnósticos territoriais 

(identificando problemas e recursos), definindo prioridades para o início ou continuidade 

das intervenções. 

 A Centralidade no Cidadão – A intervenção em toxicodependências não constitui um fim 

em si mesmo, devendo descentrar-se das substâncias e assumir a centralidade no 

cidadão e nas suas necessidades objectivas e subjectivas, de acordo com os seus direitos 

e deveres. 

 A Integração de Respostas – As abordagens e as respostas devem construir-se de 

forma integrada, não clivando a realidade individual e social. Os serviços e os profissionais 

devem organizar a sua intervenção operacional criando estratégias e/ou dispositivos de 

resposta abrangentes e que constituam uma rede de acção coerente e simultaneamente 

capaz de lidar com a complexidade e transversalidade da problemática das drogas e 

questões conexas.  

 A Qualidade das Intervenções – Qualidade é um processo de avaliação contínua da 

intervenção realizada face aos parâmetros e procedimentos considerados de “boas 

práticas” ou de rigor científico, adequados à mesma intervenção, tendo em conta as 

realidades específicas, a “ambição” e as capacidades da sua concretização pelos seus 

actores. 

 A Qualificação dos Profissionais – Promover e assegurar o potencial do capital humano 

da Organização para garantir a qualidade da intervenção e o cumprimento das 

competências e objectivos definidos para o Instituto, com ganhos em saúde para o 

cidadão e para comunidade. 
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reforço da qualidade institucional. 

ontínua e de investigação científica, preferencialmente 

nos contextos da prática profissional. 

ra uma permanente inovação nas práticas de cuidados, sustentada 

na evidência científica. 

os e 

Comunidades através de projectos de capacitação e autonomização desses Clientes. 

  

                                                

 

VII. Realizar intervenções técnicas e pedagógicas centradas nas necessidades de saúde do 

Cliente1 e decorrentes de tomadas de decisão autónoma do Enfermeiro. 

VIII. Conjugar dois tipos de intervenção: as interdependentes, iniciadas por outros técnicos da 

equipa de saúde e implementadas por enfermeiros, e as autónomas, decorrentes de 

decisões próprias do Enfermeiro na sequência dos diagnósticos de enfermagem realizados 

com o Cliente. 

IX. Orientar-se pelos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem estabelecidos pela 

OE, a saber: 
 A satisfação do Cliente; 

 A promoção da saúde; 

 A prevenção de complicações; 

 O bem-estar e o auto cuidado; 

 A readaptação funcional; 

 A organização dos cuidados de enfermagem.  

X. Assumir a organização e a prestação de cuidados de enfermagem seguros, articulando-se 

com os Dirigentes e com outros profissionais que, com os Enfermeiros, protagonizam a 

produção de cuidados de saúde aos Clientes. 

XI. Implementar processos de melhoria contínua dos cuidados de enfermagem e participar no 

XII. Desenvolver processos de formação c

XIII. Promover condições pa

XIV. Plasmar a sua função/mandato social em intervenções com Pessoas, Grup

 

 

1 Adoptamos a terminologia da OE que utiliza o termo Cliente para referir a entidade que é alvo dos cuidados de 

enfermagem. Tal como a OE, também para o IDT, I.P. o Cliente é entendido como participante activo no quadro da 

Relação de Cuidados. O Cliente pode ser uma Pessoa singular, uma Família, um Grupo ou uma Comunidade. 
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2. ORGANIZAÇÃO, GESTÃO e PRESTAÇÃO de CUIDADOS de ENFERMAGEM  
 

 

No IDT, I.P. o Enfermeiro:  

1. Conceptualiza, decide e exerce a sua acção centrada no Cliente, que pode ser uma Pessoa 

singular (saudável ou doente e respectivo prestador de cuidados), um Grupo (Família ou 

outro) ou uma Comunidade, salvaguardando sempre a dimensão global da dignidade 

humana.  

2. Estabelece uma relação interpessoal, empática e terapêutica com o Cliente, respeitando as 

(in)capacidades por este manifestadas e valorizando o seu potencial terapêutico. 

3. Visa autonomizar o Cliente na (re)construção e gestão do seu projecto de Saúde e Bem-

Estar, através do autocuidado nos domínios da promoção da saúde, da prevenção de 

doenças, do tratamento e/ou da readaptação funcional. 

4. Promove o potencial de saúde do Cliente através da optimização do trabalho adaptativo 

ao(s) processo(s) de transição2. 

5. Utiliza a Consulta de Enfermagem (CE) como instrumento privilegiado no desenvolvimento 

das intervenções profissionais. A CE é entendida como entidade organizacional 

(tempo/espaço) onde, predominantemente, se efectivam os cuidados ao

problemas reais ou potenciais sensíveis às intervenções de Enfermagem.  

 Cliente com 

onais de 

restadores de Cuidados de Serviços na Comunidade.   

   

                                                

6. Documenta as suas intervenções em linguagem CIPE®2 – Catálogo do IDT, I.P.3 

7. Garante o rigor científico e a continuidade dos cuidados de Enfermagem ao Cliente, dentro e 

fora das Unidades Locais do IDT, I.P., referenciando para e articulando com Profissi

Saúde e/ou P

 
2
 O conceito de transição aplica-se a uma mudança no estado de saúde, no relacionamento dos papéis sociais, nas 

expectativas ou habilidades, nas necessidades de todos os sistemas humanos. As transições podem ser de carácter 

desenvolvimental, situacional e/ou de saúde-doença (cf. MELEIS, A.I. Theorical nursing: development e progress. 3.ª ed. 

Philadelphia, Lippincott, 1997). 

Os processos de transição exigem do ser humano a utilização imediata de mecanismos ou recursos de suporte disponíveis 

ou não, para o enfrentamento e adaptação, visando a resolução bem sucedida de desajustes, conflitos, desorganização ou 

desarmonia, encontrando assim uma nova maneira de ser (cf. MACHADO, M. e Zagonel, I. The caring process of an 

adolescent experiencing transition to maternal role. in Cogitare Enfermagem, 2007, Out/Dez). 

3 O catálogo de Diagnósticos, Intervenções, Resultados e Indicadores de Enfermagem em linguagem codificada da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®2). 
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8. Respeita e advoga os direitos humanos e de cidadania do Cliente: o sistema de valores e 

crenças, o consentimento informado, a privacidade e confidencialidade, a acessibilidade e 

equidade.            

9. Utiliza o método de Enfermeiro de Referência4 como padrão organizativo para os cuidados 

de enfermagem e como pilar estratégico da qualidade profissional que assenta na 

responsabilidade, promove a relação e facilita a prestação de cuidados, contribuindo para a 

satisfação quer do Cliente quer do Enfermeiro.  

10.  Insere-se em qualquer contexto de actuação multidisciplinar e multiprofissional, integrando 

as diversas Unidades Orgânicas das cinco Delegações Regionais do IDT que abrangem todo 

o território continental.  

11.  Exerce em uma ou mais áreas de missão: em contextos clínicos de ambulatório e de 

internamento e nas equipas de intervenção na comunidade (CRI, UA, UD e CT). 

12.  Disponibiliza as suas competências profissionais para colaborar em qualquer projecto do 

IDT, I.P. - à escala local, regional e/ou nacional. 

13.  Cultiva a auto e hetero formação nos domínios do desenvolvimento pessoal, profissional, da 

cidadania activa, da criatividade e da inovação, responsabilizando-se pela manutenção das 

competências profissionais e da cultura científica inerentes ao fenómeno das dependências.   

Lisboa, 2011 

A Coordenadora Nacional de Enfermagem 

 

 

                                                

 

Ernestina Neto 
 
 

 
 
4 Método de organização dos cuidados de enfermagem em que cada Cliente é acompanhado pelo respectivo “Enfermeiro 

de Referência” durante todo o seu percurso terapêutico. Compete ao Enfermeiro de Referência planear, coordenar a 

execução e avaliar a globalidade de intervenções de enfermagem desenvolvidas com os Clientes que se encontram à sua 

responsabilidade profissional. No IDT, I.P. é o Enfermeiro de Referência que integra a Equipa Terapêutica multidisciplinar 

do Cliente em questão. 
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1. ACOLHIMENTO  
 

 

O acolhimento é a interacção subjacente e/ou suporte de qualquer intervenção, sustentada no 

contacto interpessoal, que visa a possibilidade de o Cliente se vir a sentir como fazendo parte da 

equipa terapêutica, ocupe o seu direito de centralidade na mesma e actue como seu principal 

protagonista. 
 

O processo de acolhimento resulta do cruzamento da identidade Pessoal e Profissional do 

funcionário / colaborador com o Cliente. Como grande parte destes só volta se for cativada, é de 

crucial importância a forma de proceder no acolhimento, pois este condiciona a aproximação (ou 

não) do Cliente. 
 

Cada acolhimento é um acto singular, uma situação/momento único entre duas (ou mais) 

Pessoas, num contexto específico. Trata-se de “uma atitude permanente que visa ir ao encontro 

do Outro para o fazer passar do seu estatuto de estranho ao de companheiro. Não é uma 

questão de local ou de conforto, mas de aceitação real da sua presença. No fundo, é darmos ao 

Cliente a possibilidade de se sentir como fazendo parte e não como mais um” (SILVA, p. 84). 

O acolhimento projecta a imagem da organização junto dos Clientes. Compete ao Enfermeiro 

assegurar que a relação estabelecida atinja o equilíbrio entre o factor humano e a componente 

técnica. É através da relação interpessoal - processo transacional - que se desencadeiam as 

probabilidades de actuação. Por isso, importa mobilizar as competências (pessoais e 

profissionais) no domínio da comunicação, enquanto processo multifacetado e plural. 

Alguns pressupostos para a boa prática de Acolhimento: 

 Conhecer bem toda a Unidade de Cuidados e os serviços que disponibiliza. 

 Relação personalizada e humanizada. 

 Fornecer o horário de atendimento. 

 Proporcionar um espaço físico que garanta condições de proximidade, privacidade e 

segurança. 

 Favorecer a empatia e respeitar integralmente os direitos do cidadão no SNS. 

Se o Cliente utiliza a Unidade Local pela primeira vez, facilitar-lhe a integração através da: 

 Apresentação individual recíproca; 

 Apresentação do espaço e, eventualmente, dos espaços que poderá vir a utilizar para os 

processos subsequentes. 
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Em todas as interacções estabelecer uma relação harmoniosa, disponível e focalizada no 

Cliente: 

 Respeitar a privacidade do Cliente – atenda um Cliente de cada vez; 

 Escutar atentamente, deixando ou incentivando o Cliente a expor totalmente a opinião; 

 Prestar atenção visual, olhar o Cliente; 

 Valorizar a singularidade - cada Pessoa é única; 

 Dialogar utilizando linguagem acessível, clara e precisa; 

 Mediar-integrando o projecto terapêutico na especificidade cultural; 

 Validar sempre com o Cliente a informação transmitida; 

 Assumir as suas responsabilidades e responsabilizando; 

Para além de favorecer a integração do Cliente nos serviços da Unidade Local (UL) e no respectivo 

projecto/processo terapêutico, a boa prática de Acolhimento é um princípio inerente à qualidade 

dos cuidados prestados por qualquer organização de saúde. 

 

 

Fontes e Leituras recomendadas 

BERNARDO, Frei O.P., 1990. Humanização, in Servir, n.º 35, Jan-Fev. Lisboa. 

DRC, Serviço de Enfermagem, 2008. Norma nº 5 – Administração de Cloridrato de Metadona in 
Manual de Boas Práticas. Não publicado. 

DRESSLER, David; WILLIS, William M., 1980. O estudo da interacção humana. Rio de Janeiro, 
Interciência. 

FRIEDMAN, Marilyn M., 1986. Family nursing. Theory and assessment, 2.ª ed. Norwalk, (OMS 
Co), Appleton – Century – Crofts. 

GRAÇA, Paula, 2008. Formação em cultura institucional. In Repositório da Intranet do IDT, I.P. 

MOREL, A. et al., 1998. Cuidados ao Toxicodependente. Lisboa, Climepsi. 
Ministério da Saúde, 1994. Plano Nacional para a Humanização dos serviços de Saúde. 

PHANEUF, Margot, 2005 (2002). Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. 
Loures, Lusociência, Edições Técnicas e Científicas, Lda. 

SILVA, Adelaide; ÁLVARES, Paula, s.d. O diálogo sobre humanização dos cuidados ou uma 
aventura para reflectir. Ed. Ministério da Saúde.  
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2. RELAÇÃO de AJUDA  
 

 

A Relação de Ajuda (RA) constitui a componente central, a essência e o suporte do cuidar de 

Enfermagem aos Clientes do IDT, I.P. 

Phaneuf define como conceitos base da RA:  

• A confiança no ser humano e o respeito pela sua dignidade 

• A tendência actualizante que o impulsiona a explorar as suas potencialidades 

• A importância da autonomia na evolução pessoal 

• A necessidade da relação como húmus favorecedor do desenvolvimento do ser humano  

• A utilização do enfermeiro como instrumento e modelo de mudança 

É uma relação de natureza terapêutica que reconhece o Outro (Cliente/Beneficiário de cuidados) 

como parceiro de cuidados. É operacionalizada através de entrevistas de ajuda, programadas ou 

não programadas. 

Para o estabelecimento da RA o Enfermeiro utiliza a sua própria Pessoa como instrumento 

terapêutico e, através da relação interpessoal não-directiva, estimula a comunicação da 

Pessoa/Cliente consigo própria e com o contexto em que se insere, permitindo que o Cliente 

(Pessoa e/ou Família) descubra e mobilize as suas capacidades internas e os seus recursos, 

necessários à manutenção/recuperação da sua dignidade, saúde e bem-estar. 

 

Numa abordagem holística e humanista, a RA consiste numa interacção particular entre duas 

Pessoas, Enfermeiro e Cliente, ambas contribuindo para a satisfação de uma necessidade de ajuda 

presente no Cliente. Exige-se que o Enfermeiro adopte uma maneira de estar e de comunicar 

focalizada no Cliente e que se dirija aos objectivos com este negociados. Estes objectivos 

relacionam-se, quer com a compreensão do pedido do Cliente, quer com a intencionalidade 

inerente à intervenção desenvolvida pelo Enfermeiro (cf. Chalifour, 1989). 

 
O foco de atenção/intervenção na RA são as vivências, emoções da pessoa, no “aqui e agora”, 

uma vez que a intervenção é centrada no presente; no entanto, o conhecimento das vivências do 

passado pode contribuir para melhor compreender o presente.  

 

A RA desenvolve-se em situações específicas, emocionalmente difíceis, carregadas de grande 

sofrimento ou indecisão. É um processo em que o Enfermeiro está implicado pessoalmente e para 

isso necessita de se desenvolver enquanto Pessoa e enquanto profissional. A prática de Relação 

de Ajuda exige o desenvolvimento de competências, de habilidades e de atitudes (Chalifour, 1989) 

para além dos saberes que foram adquiridas no contexto da formação académica, a saber:  
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⇒ Autoconhecimento – o estabelecer de uma RA exige que a Pessoa que ajuda assuma a 

busca do equilíbrio consigo própria, o que pressupõe o desenvolvimento do conhecimento 

das suas características pessoais, da sua forma de estar e de se relacionar, a fim de tornar 

conscientes e geríveis os seus recursos (potencialidades e vulnerabilidades) e a sua forma 

de interagir. 

⇒ Conhecimentos técnico-científicos sobre a disciplina e a profissão de enfermagem, o 

seu enquadramento conceptual1 e os processos da Relação de Ajuda2. 

⇒ Expressão de Atitudes receptivas, ou facilitadoras da relação (Autenticidade, 

Compreensão empática, Respeito caloroso). 

⇒ Expressão de Atitudes activas, postas em prática através da comunicação 

(Especificidade, Imediaticidade3, Confrontação). 

⇒ Competências de comunicação (escuta activa, expressão verbal e não verbal, 

assertividade, reformulação) e de compreensão/interpretação das mensagens do Cliente, 

de acordo com a experiência subjectiva deste. 

⇒ Utilização das seguintes capacidades: 

- Ser explícito e fazer com que o Cliente se exprima de forma explícita. 

- Respeitar-se e respeitar o Cliente como ser único, com tudo o que vive e sente. 

- Ser congruente consigo próprio e com o Cliente. 

A Relação de Ajuda potencia o papel profissional do Enfermeiro enquanto facilitador, que orienta e 

apoia o Cliente em cada uma das etapas do processo de resolução dos respectivos problemas, 

visando o alcance dos objectivos previamente negociados: 

- Ultrapassar uma experiência desagradável; 

- Resolver uma situação problemática na vida actual; 

- Encontrar um funcionamento pessoal mais satisfatório; 

- Detectar o sentido da existência.  

Desenvolve-se em situações específicas, de grande envolvência emocional, carregadas de grande 

sofrimento ou indecisão para a qual o profissional necessita de mobilizar diferentes 

conhecimentos, recursos e estratégias. Devido à complexidade da RA, é fundamental que o 

enfermeiro se disponibilize para pedir apoio e supervisão. 

O determinante crucial para o cuidado de enfermagem ser terapêutico é a qualidade da relação 

entre o enfermeiro e o doente (Muetzel, citado por Lopes, 2006: 45). 

 

 
1 Pessoa, Saúde, Ambiente, Enfermagem (cf. Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. OE, 2001). 

2
 Segundo Chalifour (2008), os processos da Relação de Ajuda são: o processo de enfermagem; a entrevista; as fases da 

relação de ajuda. 

3
 Ter a capacidade de reconhecer o que se está a passar consigo próprio e com o Cliente durante a relação e utilizá-lo 

terapeuticamente. 
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Fontes e Leituras recomendadas 

 

CHALIFOUR, J., 1989. La relation d’aide en soins infirmiers. Paris, Ed. Lamarre. 

CHALIFOUR, J., 2008. A Intervenção Terapêutica: os fundamentos existencial-humanistas da 

relação de ajuda – volume 1. Loures, Lusodidacta, ISBN: 978-989-8075-05-5. 

GIORDANI, Bruno, 1997. La relación de ayuda: de Rogers a Carkhuff. Bilbao, Browner. 

KÉROUAC, S. et al, 1996. El pensamiento enfermero. Barcelona, Masson Ed.  

LAZURE, H. 1994. Viver a relação de ajuda. Lisboa, Lusodidacta. 

LOPES, M., 2006. A relação Enfermeiro-Utente como intervenção terapêutica. Coimbra, Formasau – 

Formação e Saúde, Lda. 

PFANEUF, Margot, 2005. Comunicação, entrevista, relação de ajuda e validação. Loures, 

Lusociência, Edições Técnicas e Científicas, Lda. ISBN: 972-8383-84-3. 

OE, Conselho de Enfermagem, 2001. Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem.  

Orlando, Ida J., 1978. O Relacionamento Dinâmico Enfermeiro Paciente. EPU. 

 

QUEIRÓS, A., 1999. Empatia e Respeito. Coimbra, Quarteto Editora. 

ROGERS, C., 1961. Tornar-se Pessoa. 2ª ed., Lisboa, Moraes Editores. 

Watson, J., 2002. Enfermagem: Ciência Humana e Cuidar, uma teoria de enfermagem. Rio de 

Janeiro, Lusociência. 
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3. EDUCAÇÃO para a SAÚDE  
 

 

 

A Educação para a Saúde (EPS) 1 é uma estratégia fundamental dos Enfermeiros em exercício no 

IDT, I.P. e transversal a todas as intervenções. Consiste no “ fornecimento de informação geradora 

de aprendizagem cognitiva e de novas capacidades pelo cliente” (OE/PQCE, 2001). 

Sendo um processo contínuo, a EPS não se constitui como uma prática linear, já que pressupõe e 

implica o envolvimento de múltiplos factores do Cliente, quer intrapessoais - conjugando variáveis 

como a motivação, a percepção da situação, as expectativas, os conhecimentos, a tomada de 

decisão -, quer extrapessoais, inerentes ao meio físico, familiar e sociocultural a que esse Cliente 

pertence. 

  

                                                 
1 A Educação Para a Saúde tem acompanhado os avanços nos diferentes domínios da ciência, independentemente da 

relação directa ou indirecta que esta tem com as Pessoas. Até aos anos 60 do séc. XX, designava-se de Educação 

Sanitária e o foco eram as Pessoas sãs. Com a declaração de “Alma-Ata” (1978), a OMS enfatiza que a melhoria da 

situação do estado de saúde será também determinada pela prevenção da doença e o enfoque que a estratégia “Saúde 

para Todos no ano 2000” dá aos objectivos educacionais introduz novos conceitos na Educação para a Saúde.  

Da mensagem de Hiroshi Nakajima (1989), então Director-Geral da OMS, a propósito do tema do dia Mundial de Saúde: 

Vamos Falar de Saúde, pode deduzir-se que: (1) é imprescindível investir na capacitação dos indivíduos / grupos / 

comunidades para que possam optar por comportamentos saudáveis, (2) a responsabilidade é de quem tem o 

conhecimento / a informação / algo a transmitir que apoie a decisão, (3) a EPS não se restringe a acções exclusivas da 

área da protecção da saúde, e (4) a importância da responsabilidade individual no processo saúde/doença, sem depreciar 

a saúde colectiva. 

Frequentemente, à Promoção da Saúde (PS) e à EPS é atribuído o mesmo significado. No entanto, a Carta de Ottawa 

(1986) ajuda a clarificar que a PS é mais ampla e que alguns dos métodos não contêm uma filosofia educacional. Assim, a 

EPS constitui-se como uma das estratégias da promoção de saúde. 

A OMS (1968) define Educação para a Saúde (EPS) como “uma acção exercida sobre os indivíduos no sentido de 

modificarem os seus comportamentos, adquirirem e conservarem hábitos saudáveis, aprenderem a usar os serviços de 

saúde de forma criteriosa e estarem capacitados para a tomada de decisões que implicam a melhoria do seu estado de 

saúde”. EPS é definida por Green e Kreuter (citados por Russel, 1996) como “qualquer combinação de experiências de 

aprendizagem, realizada de forma a predispor, capacitar e reforçar o comportamento voluntário que promove a saúde dos 

indivíduos, grupos e comunidades”. 

Para qualquer definição de EPS, o objectivo primordial desta estratégia é a obtenção de comportamentos (acções 

intencionais, condutas) saudáveis, entendidos como acções e hábitos relacionados com a manutenção, a cura e a melhoria 

da saúde. 
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O sucesso da EPS é fortemente condicionado pelo modo como o Enfermeiro se posiciona, sendo 

fundamental que este: 

• Assuma o papel de facilitador / mediador; 

• Crie um ambiente de bem-estar; 

• Estimule no Cliente o exercício de reflexão e a tomada de decisão, baseada em 

conhecimentos científicos sobre os aspectos positivos e negativos que interferem na saúde 

– visando a sua autonomia; 

• Valide com o Cliente a informação por este percebida e utilizada.    

Friedman (1986) descreve-nos a função profissional de Educador para a Saúde: através da 

informação, o Enfermeiro pretende “capacitar as pessoas para o auto-cuidado e para a auto-

responsabilidade, de forma a fomentar a independência e a maturidade do indivíduo e/ou da 

família, independentemente da situação de saúde / doença, o que lhes facilita tomar as suas 

próprias decisões”. A capacitação do Cliente implica aprendizagem e, para que esta ocorra, é 

decisivo que educador e Cliente partilhem o mesmo objectivo que é o “apoiar a atitude saudável 

de mudar o comportamento, apesar de as mudanças não serem imediatas ou observáveis. Mais 

especificamente, as finalidades da educação para a saúde são (1) ensinar a promover a saúde e 

prevenir a doença e (2) apoiar as famílias no sentido de lidarem com os seus actuais problemas 

de saúde e regimes de tratamento”. 

Para o desempenho desta função, independentemente da intervenção ser informal, formal, 

planeada ou não, dirigida a uma só Pessoa ou a um Grupo, é fundamental mobilizar 

conhecimentos sobre: 

a) Modelos e técnicas relacionadas com o Comportamento Individual de Saúde (por ex: Modelos 

Crença de Saúde; Teoria da Acção Racional; Modelo do Processamento de Informação) e o 

Comportamento Interpessoal de Saúde (ex: Teoria sobre as fases de adopção e difusão das 

inovações; Marketing Social; Trabalho Comunitário e o modelo PRECEDE–PROCEED). 

b) Processo de ensino-aprendizagem, designadamente conhecer os domínios envolvidos: 

cognitivo, afectivo e psicomotor, e métodos e meios pedagógicos que facilitem a aquisição de 

conhecimentos, atitudes e comportamentos (recomendam-se os métodos participativos). 

c) Processo de comunicação. 

Para além das competências técnicas e relacionais, o Enfermeiro terá ainda de mobilizar 

competências multiculturais, dados os fortes condicionalismos que a esfera sociocultural (valores, 

atitudes, habitus, crenças e/ou mitos) desempenha no domínio dos comportamentos de 

saúde/doença. 
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Nas práticas de EPS - como em outras intervenções de enfermagem - nem sempre é possível 

elaborar previamente um plano, dado ser frequente surgirem oportunidades imponderáveis para 

intervir em EPS, pelo menos no que concerne aos conteúdos. Ora, nenhuma destas 

oportunidades deve ser desperdiçada. No entanto, qualquer intervenção em EPS, mesmo que não 

formalmente planificada, deverá ser alinhada com (e integrada no) Projecto de Saúde do Cliente 

em causa, o que pressupõe que o planeamento terá de ser estar sempre presente, pelo menos na 

mente do enfermeiro interventor em EPS.  

Daí a relevância de relembrar aqui as etapas do Planeamento: 

1.º Avaliação/Definição de necessidades e de problemas de Saúde, que inclui (1) a identificação 

de determinantes objectivas e subjectivas, com especial atenção às causas comportamentais; (2) 

a selecção de intervenções prioritárias, como respostas a algumas questões: “Qual a magnitude 

do problema no indivíduo e na comunidade?”, “Que soluções são possíveis?” “Qual a 

disponibilidade do Cliente para integrar o processo?”. 

2.º Definição de Objectivos que, na EPS, são comportamentais. Ter presente que EPS não visa 

apenas a transmissão de informação, mas a mudança comportamental. 

3.º Elaboração do Plano da intervenção educativa com “Que Objectivos educacionais?”, “Que 

estratégias?”, “Que métodos?”, “Que actividades?”, “Que meios?”, “Existe necessidade de 

fornecer mais conhecimento?”. Podemos começar por enumerar os potenciais alvos de mudança 

que podem interferir positivamente na situação e os factores causais que dão forma aos 

comportamentos relacionados com a saúde: predisponentes, capacitadores e de reforço (cf. 

Green, citado por Russel, 1996). 

4.º Sobre a intervenção apenas relembrar que, em função da evolução de cada acção ou processo 

educativo, pode ser necessário alterar a ordem prevista para cada um dos itens a abordar e/ou 

reformular a mensagem de modo a garantir, não só o envolvimento do Cliente, mas toda a eficácia 

das acções. 

5.º Avaliação. Trata-se, sem dúvida, da etapa mais problemática, não só por motivos culturais (do 

avaliador), mas também porque nem sempre se pode evidenciar clara e distintamente a relação 

entre as intervenções e os resultados e impactos. Apesar destes constrangimentos, a avaliação 

não pode ser descurada2.  

                                                 
2 Existem várias alternativas para sabermos se ocorreu o esperado com a nossa intervenção. Consultar STANHOPE e 

LANCASTER, 1999. 
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Também nas patologias crónicas a EPS assume valor idêntico a qualquer outro tratamento (sem o 

substituir), pois contribui para evitar ou retardar as complicações e as recaídas e responde à 

necessidade de eventual alteração de condutas ao longo da evolução do projecto terapêutico, a 

par da progressiva auto-responsabilização e autocuidado do próprio Cliente. Daí a importância de 

integrar a EPS transversalmente em todos os cuidados prestados.  

Vários autores enfatizam que a prestação de cuidados de enfermagem é um momento privilegiado 

para desenvolver intervenções de EPS, o que se confirma na experiência dos enfermeiros no IDT, 

designadamente aquando da administração do fármaco metadona. 

Segundo Friedman, importante nas intervenções de EPS é a possibilidade de “discutir prováveis 

acontecimentos, sentimentos e situações com o Cliente (Pessoa, Grupo ou Comunidade), que 

proporciona uma clarificação de ideias, uma redução de ansiedade e a futura capacidade de 

adaptação a uma mudança de papéis. A antecipação e preparação de um acontecimento futuro 

tornará o acontecimento menos traumático e permitirá aos membros da família lidarem com ele 

mais correctamente, desenvolvendo sentimentos positivos”. 

 

 
Fontes e Leituras recomendadas 

FRIEDMAN, Marilyn M., 1986. Family nursing. Theory and assessment. 2.ª ed. Norwalk, (OMS 

Co), Appleton – Century – Crofts, 185p. 

OE, 2001. Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. 

OMS, 1986. Carta de Ottawa para a promoção da saúde. 1.ª Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, Otawa. 

OMS, 1993. Les soins infirmiers en action. Renforcer les soins infirmiers et l’obstétrique à l’appui 

de la Santé pour tous. Copenhagen, Ed. J. Salvage, p. 18 (Publications régionales de l’OMS, 

Série européenne, n.º 48). 

NAKAJIMA, Hiroshi, 1989. Vamos falar sobre saúde, mensagem a propósito do dia mundial da 

saúde. Lisboa, Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários. 

RUSSEL, Nancy, 1996. Manual de Educação Para a Saúde. Lisboa, Direcção-Geral da Saúde. 

STANHOPE, Márcia; LANCASTER, Jeanette, 1999. Enfermagem Comunitária: Promoção da 

Saúde de grupos, famílias e indivíduos. Lisboa, Lusociência. 
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CONCEITO  
Processo de iniciação gradual de administração de antagonista opióide Naltrexona ao 

Cliente em abstinência de opiáceos/opióides, ou após a sua desabituação física. 

OBJECTIVO 

Contribuir para a manutenção da abstinência de opiáceos / opióides ou como adjuvante na 

prevenção de recaídas de alcoólicos tratados. 

FUNDAMENTAÇÃO 
A indução de antagonista de opiáceos é realizada ao Cliente em abstinência comprovada de 

opiáceos / opióides, ou após desabituação física. Torna-se imprescindível o consentimento 

informado e a subsequente adesão do Cliente à privação do consumo de opiáceos / opióides, 

a fim de prevenir complicações de sobredosagem. 

A evidência científica e empírica (cf. NICE, guidance 115, 2007) demonstra que o processo 

de indução de antagonista de opiáceos requer cuidados de enfermagem (de avaliação clínica 

e de eventual intervenção) para colaborar com o Cliente na gestão de eventuais sintomas de 

privação e/ou reacções adversas, garantindo as condições de segurança na indução do 

antagonista. 

PRÉ-REQUISITOS 
 Prescrição médica. 

 Motivação do Cliente para se manter em abstinência de opiáceos/opióides. 

EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Terminal do SIM (ou Processo Clínico do Cliente e ficha de registo de CE M-01. 

• Cloridrato de Naltrexona. 

• Condições para lavagem e/ou desinfecção de mãos. 

• Testes de detecção de metabólitos na urina (opiáceos, buprenorfina, metadona e 

gravidez).  

• Luvas.   

http://www.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=naltrexona&flag=1&ref=ref
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PROCEDIMENTOS 

Consulta de Enfermagem 

1. Acolher o Cliente. 

2. Validar com o Cliente: 

 Informação que este detém sobre o programa de antagonista opióide e, se necessário, 

reforçá-la: 

 Efeito esperado, contra indicações, efeitos colaterais e riscos e benefícios da sua 

utilização. 

 Enfatizar a interação com outros medicamentos que possam conter opióides, como 

antigripais, antitússicos, antidiarreicos. 

 Esclarecer medos e dúvidas que possam existir acerca do fármaco antagonista 

opióide e da sua utilização. 

 Informação sobre os últimos usos de opiáceos/opióides (data, dose, hora e via de 

administração); 

 Confirmar a opção informada do Cliente para a indução de antagonista opióide. 

3. Efetuar teste rápido de pesquisa de metabólitos na urina (opiáceos, buprenorfina, metadona 

e gravidez, se for mulher). 

4. Se resultado positivo a algum dos testes realizados: 

 Não efetuar a indução; 

 Informar o Médico e agir consequentemente. 

5. Se resultado negativo a algum dos testes realizados prosseguir para a administração de 

antagonista. 

ADMINISTRAÇÃO – 1º MOMENTO 

 Preparar e administrar o antagonista; 

 Verificar que o antagonista foi ingerido; 

 Solicitar ao Cliente que inutilize o copo utilizado no contentor para resíduos urbanos; 

 Observar a existência de sinais e sintomas de privação opiácea A-01; 

 Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

6. Se o Cliente manifestar ou forem constatados efeitos secundários: 

 Informar o Médico e agir consequentemente; 

ADMINISTRAÇÃO – 2º MOMENTO E SEGUINTES 

7. Observar estado geral do Cliente, rastreando possíveis sinais e sintomas de efeitos 

secundários e agir consequentemente: procedimentos 5 a 6. 
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8. Após indução do antagonista, fornecer ao Cliente uma “placa-aviso” que o identifique como 

utilizador de antagonista. Caso não disponha de “placa-aviso”, o Cliente deverá fazer-se 

acompanhar de um recorte da embalagem em que o medicamento seja mencionado. 

9.  Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

 

Se existir necessidade de Prestador de Cuidados (sempre a mesma Pessoa, de preferência) 

10. Registar identificação do Prestador de Cuidados: Nome, Cartão de Cidadão, residência e 

contacto telefónico. 

11. Disponibilizar ao Prestador de Cuidados: 

 Todos os esclarecimentos necessários: 

 Características do medicamento antagonista, benefícios e riscos da sua utilização; 

 Regras de segurança para controlo da dispensa em domicílio: guardar o antagonista 

opiáceo em local não acessível ao Cliente, supervisionar a ingestão, conhecer as 

formas mais comuns de dissimulação – por ex.: esconder o comprimido sob a língua; 

trocar o antagonista líquido por água, nos respetivos frascos; retirar o pó das 

cápsulas; colocar algodão na boca para absorver o líquido e retirá-lo posteriormente; 

vomitar o antagonista. 

 Orientação e apoio para a adesão do Cliente ao regime medicamentoso, preferencialmente 

através do Enfermeiro de Referência do Cliente. 

12. Documentar no SIM (ou modelo em uso). 

Fontes e Leituras recomendadas 

Folheto informativo “Antagonista”- Aprovado pelo INFARMED em 24.05.2006 A-02 

Experiência das Equipas de Enfermagem do IDT, I.P. 

National Institute for Health and Clinical Excellence, 2007. NICE technology appraisal guidance 
115. www.nice.org.uk/TA115 acedido em Dez. 2008. 

 

 
 
 
 

http://www.nice.org.uk/TA115%20acedido%20em%20Dez.%202008
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CONCEITO  
Processo de iniciação gradual de administração de medicamento agonista opióide que 

permite determinar a dose clinicamente necessária para que o Cliente deixe de apresentar 

sintomas de privação de opiáceos/opióides. 

OBJECTIVO 
Abolição da síndrome de privação de opiáceos / opióides através da estabilização 

neurofisiológica do Cliente.    

FUNDAMENTAÇÃO  
A evidência científica e empírica (cf. NICE, guidance 114, 2007) demonstra que o processo 

de indução de Buprenorfina requer cuidados de enfermagem (de avaliação clínica, de 

vigilância e de intervenção) para colaborar com o Cliente na gestão de eventuais sintomas de 

privação e/ou reacções adversas. 

No período de indução de cloridrato de metadona é fundamental vigiar efeitos adversos 

(como sedação e depressão/paragem respiratória) por ser o período de maior risco de 

sobredosagem. 

PRÉ-REQUISITOS 
 Prescrição médica. 

 Preferencialmente iniciar a uma 2ª ou 3ª feira, no início da manhã ou no início da tarde, de 

forma a permitir vigiar e controlar melhor o processo de indução. 

EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Terminal do SIM (ou Processo Clínico do Cliente e ficha de registo de CE M-01). 

• Aparelho de medição de Pressão Sanguínea (PS). 

• Medicamento prescrito (Buprenorfina ou Cloridrato de Metadona). 

• Condições para lavagem e/ou desinfecção de mãos. 

• Testes de detecção de metabólitos de opiáceos na urina. 

• Luvas. 

http://www.infarmed.pt/prontuario/mostra.php?origem=ono&flag_palavra_exacta=1&id=301&palavra=Buprenorfina&flag=1
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PROCEDIMENTOS 

Consulta de Enfermagem 

1. Acolher o Cliente. 

2. Validar com o Cliente: 

 Informação que este detém sobre o programa de agonista opióide em causa e, se 

necessário, reforçá-la com: 

 Características do medicamento, riscos e benefícios da sua utilização; 

 Critérios de inclusão e exclusão do programa. 

 Informação sobre os últimos usos de opiáceos/opióides (data, dose, hora, via de 

administração); 

 Consentimento para a indução do medicamento opióide. 

3. Observar estado geral do Cliente, identificando sinais e sintomas de privação A-01. 

4. Avaliar motivação do Cliente para o cumprimento do programa terapêutico, 

designadamente manifestações de interesse, verbais e não-verbais. 

5. Efectuar teste de pesquisa de metabólitos opiáceos, metadona e buprenorfina; 

6. Se resultado negativo ao teste de pesquisa de metabólitos opiáceos: 

6.1 Não efectuar a indução; 

6.2 Informar o Médico; 

6.3 Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

7. Se resultado positivo ao teste de pesquisa de metabólitos opiáceos: 
7.1 Validar com o Cliente que passaram 8 horas desde o seu último uso de opiáceos / 

opióides; 

7.2 Observar e avaliar sintomatologia do Cliente; 

7.4 Determinar sinais vitais: Pressão Sanguínea, Frequência Cardíaca, Frequência 

Respiratória, Dor; 

7.3 Se encontrar valor(es) alterado(s), informar o Médico e agir consequentemente. 

ADMINISTRAÇÃO – 1.º MOMENTO 

8. Preparar a dose de medicamento, de acordo com a prescrição médica.  

9. Em caso de medicamento sob a forma de comprimido, certificar-se que o Cliente tem a 

cavidade oral humedecida (para melhor absorção) e livre de alimentos ou outros (ex. 

pastilhas elásticas, rebuçados). 

10.  Administrar 1ª dose do medicamento, respeitando o fraccionamento da dose a induzir até 

à estabilização, de forma a garantir prestação de cuidados seguros de enfermagem.  

11. Verificar se o medicamento foi totalmente ingerido. 
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12.  Durante 20 a 30 minutos, proceder à vigilância do estado de Saúde, designadamente 

pesquisar situações / problemas sentidos e referidos pelo Cliente como efeitos 

secundários ao medicamento administrado e agir consequentemente. 

13.  Gerir, com o Cliente, o próximo momento de administração do medicamento 

(aproximadamente 2 a 4 horas após 1º momento, ou de acordo com prescrição 

médica); 

14. Observar estado geral do Cliente, avaliando possíveis sinais e sintomas de privação A-01.

15. Se detectar valores alterados, contactar o Médico e agir consequentemente. 

16. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

Nota: Na indução de Buprenorfina, se o Cliente evidenciar um aumento da 
intensidade dos sintomas de privação, suspender indução, informar o Médico e agir 
consequentemente. Se a indicação médica for para continuar indução: 

ADMINISTRAÇÃO – 2.º MOMENTO 

17.  Administrar 2ª dose do medicamento opióide. 

18. Proceder à vigilância de Saúde, designadamente pesquisar situações / problemas 

associados ao medicamento administrado e agir consequentemente; 

19. Gerir, com o Cliente, o próximo momento para administração do medicamento opióide;   

20. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

Caso exista a necessidade de Prestador de Cuidados: 

21.  Registar identificação do Prestador de Cuidados: Nome, Cartão de Cidadão, residência 

e contacto telefónico. 

22. Disponibilizar ao Prestador de Cuidados: 

 Todos os esclarecimentos necessários: 

 Características do medicamento opióide, riscos e benefícios da sua utilização; 

 Regras de segurança para controlo da dispensa em domicílio: guardar o medicamento 

em lugar seguro, supervisionar a ingestão. 

 Orientação e apoio para a adesão do Cliente ao regime medicamentoso. A orientação e 

o apoio são realizados, preferencialmente, pelo Enf.º de Referência do Cliente. 

Dias seguintes até o Cliente se sentir confortável: 

23.  Observar o Cliente e pesquisar sintomas de privação ou sobredosagem A-01.  

Se encontrar sintomas de privação ou sobredosagem informar o Médico e agir 

consequentemente. 
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Se a decisão médica for para continuar indução: 

24.  Agir como os pontos do 2.º momento. 

25.  Orientar para marcação de nova consulta de enfermagem com periodicidade a definir 

com o Cliente. 

Nota: Durante a 1ª semana alguns Clientes podem continuar a referir sintomas ligeiros de privação. 

 

Fontes e Leituras recomendadas 

 CIPE® versão 2 

Despacho Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. 

Documentação recolhida pelos Responsáveis das Equipas de Enfermagem nas Equipas de 
Tratamento dos CRI da DRC-IDT. Não publicada. 

Documentos de Regulamento Interno do PSAO no CEPD Norte, 1978. Não publicado. 

DRLVT, Godinho, J. e Leitão, E., 2008. Programas de Manutenção com Metadona – Contributos 
Básicos para o Exercício de Boas Práticas. Não publicado. 

Experiência das Equipas de Enfermagem do IDT, I.P. 

Euro-Methwork www.quest4quality.nl/euromethwork/ acedido em Março 2009. 

Folhetos informativos de fármacos agonistas: A-03, A-04 e A-05. 

GRUPO – METADONA, ET-CRI AVEIRO, 2008. Regulamento do programa Terapêutico com 
Agonistas Opiáceos. Não publicado. 

IDT-DTRDR – Grupo de trabalho para “Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos”, Fev. 
2005. Documento de trabalho. Não publicado. 

LEMOS, F., et al. – Regulamento dos Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos. CAT 
Santa Maria da Feira, 2006. Não publicado. 

Lowenstein, William et al. – A Metadona e os tratamentos de substituição. 1.ª Ed. CLIMEPSI 
EDITORES, Lisboa, 1998. 

National Institute for Health and Clinical Excellence. NICE technology appraisal, Guidance 114. 
January 2007.  www.nice.org.uk/TA114 acedido em Dez. 2008. 

Patrício, Luís – Tratamento da Dependência de Heroína - A manutenção opióide, 1”Ed. , 
Abrangráfica, Artes Gráficas e Papelaria, Lda, Abrantes, 2009.   

Touzeau, D. Jacquot, C., 1997. Les traitements de substitution pour les usagers de drogues. 
Paris, Arnette S.A. 

 

 
 

http://www.quest4quality.nl/euromethwork/
http://www.nice.org.uk/TA114%20acedido%20em%20Dez.%202008
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CONCEITO  

Providenciar Cloridrato de Metadona a Clientes em Programa de Tratamento com Agonista 

Opióide (PTAO). 

OBJECTIVO 

Contribuir para: 
 Tratamento da dependência de opiáceos/opióides. 

 Melhoria da condição de saúde do Cliente e do autocuidado. 

 Reorganização da vida pessoal e social do Cliente. 

FUNDAMENTAÇÃO  

A administração de Cloridrato de Metadona é processada por Enfermeiros, preferencialmente 

nas Equipas de Tratamento do IDT, I.P.  

O fármaco Cloridrato de Metadona é administrado diariamente a todos os Clientes a quem foi 

prescrito, após avaliação e sob observação direta de um Enfermeiro, considerando o projeto 

terapêutico negociado com cada Cliente.  

Embora seja uma intervenção breve, por ser regular (diária ou semanal) e continuada no tempo, 

esta intervenção de enfermagem (administração de metadona) permite proceder a diagnósticos 

de enfermagem e consequentes intervenções, especificamente nos domínios do autocuidado, 

da promoção e educação para a saúde, da prevenção de doenças, da redução de riscos e da 

minimização de danos.  

PRÉ-REQUISITOS 
 Prescrição médica. 

 Cliente inscrito em PTAO com metadona, com indução já efetuada. 
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EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Terminal do SIM (ou modelo de registo em uso); 

• Medicamento - Cloridrato de Metadona, sob a forma de comprimidos ou de solução a 1%; 

• Doseador ou outro equipamento de medição em ml/cc, caso se trate de solução; 

• Condições para lavagem e/ou desinfeção de mãos. 

PROCEDIMENTOS 

1. Acolher o Cliente. 

2. Identificar o Cliente. 

3. Verificar a existência do registo do Cliente no PTAO com metadona. 

4. Dar continuidade ao Plano de Cuidados: 

• Avaliar o estado geral do Cliente 

• Rastrear eventuais sinais e sintomas de privação ou intoxicação das diversas 

substâncias psicoactivas (lícitas e ilícitas) A-01 e, se necessário, intervir 

consequentemente. 

5. Preparar a dose de medicamento prescrita. 

6.  Administrar o medicamento. 

7. Solicitar ao Cliente a inutilização do copo usado no contentor para resíduos urbanos. 

8. Avaliar a resposta à medicação (reações adversas, efeitos secundários) e, se necessário, 

intervir consequentemente. 

9. Vigiar a Saúde do Cliente, designadamente problemas recentes sensíveis às intervenções 

de Enfermagem.  

10.  Se necessário e, atendendo à disponibilidade do Cliente, proporcionar-lhe Consulta de 

Enfermagem. 

Se o Cliente relatar consumos de substâncias depressoras do SNC: 

11.  Avaliar com o Cliente as circunstâncias do consumo (hora do último consumo, quantidade e 

via de administração). 

12. Informar o Cliente dos riscos de sobredosagem. 
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13. Decidir a quantidade de medicamento a administrar (considerando o protocolo, se existente), 

e agir em conformidade. Se decide administrar: procedimentos de 5 a 10. 

14. Ensinar o Cliente para prevenção de recaídas e RRMD. 

15. Promover a segurança do Cliente. 

16. Se necessário, solicitar avaliação Médica. 

17. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

Fontes e Leituras recomendadas 

CAT Boavista, 1978. Normas de Atuação. Não publicado. 

CEPD/SPTT/IDT, I.P., Experiência das Equipas de Enfermagem desde a década de 1980.  

COELHO, Catarina (Farmacêutica da DRC), 2008. Documento utilizado na Formação de 
Enfermeiros da DRC. Não publicado. 

CRI do Ribatejo, ET Santarém, 2008. Procedimentos para Administração de Cloridrato de 
Metadona - Contributos Básicos para o Exercício de Boas Práticas. Não publicado. 

Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. 

DRAL, Consulta Externa do Sotavento, s.d. Administração de Agonistas Opiáceos (Cloridrato de 
Metadona), Procedimento 32 in Manual de Normas e Procedimentos de Enfermagem. Não 
publicado. 

DRC, Serviço de Enfermagem, 2008. Norma nº 5 – Administração de Cloridrato de Metadona in 
Manual de Boas Práticas. Não publicado. 

DRLVT, Godinho, J. e Leitão, E., 2008. Programas de Manutenção com Metadona - Contributos 
Básicos para o Exercício de Boas Práticas. Não publicado. 

Euro-Methwork www.quest4quality.nl/euromethwork/ acedido em Março 2009. 

Lowenstein, William et al. – A Metadona e os Tratamentos de Substituição. 1.ª Ed. CLIMEPSI 
EDITORES, Lisboa, 1998. 

Patrício, Luís, 2009. Tratamento da Dependência de Heroína - A manutenção opióide, 1.ª Ed., 
Abrantes, Abrangráfica, Artes Gráficas e Papelaria, Lda.   

Touzeau, D. Jacquot, C., 1997. Les traitements de substitution pour les usagers de drogues. 
Paris, Arnette S.A.  

National Institute for Health and Clinical Excellence. NICE technology appraisal, Guidance 114. 
January 2007.  www.nice.org.uk/TA114 acedido em Dez. 2008. 

www.drugs.com-pro-methadose.html acedido em Março 2009. 
 

 

http://www.quest4quality.nl/euromethwork/
http://www.nice.org.uk/TA114%20acedido%20em%20Dez.%202008
http://www.drugs.com-pro-methadose.html/
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CONCEITO  
Referenciação de Clientes entre serviços de saúde ou comunitários para prestação de cuidados.  

OBJECTIVO 
Contribuir para continuidade e segurança dos cuidados de saúde. 

FUNDAMENTAÇÃO  
 

A centralidade no cidadão, um dos princípios estruturantes do IDT, I.P., reclama a 

continuidade de cuidados de saúde, designadamente cuidados de enfermagem com Clientes 

em PTAO.  

De acordo com a lógica de proximidade dos cuidados de saúde e de acessibilidade dos 

cidadãos aos mesmos, sempre que um Cliente do IDT, I.P. se encontra em mobilidade 

geográfica procede-se à respectiva referenciação ou transferência entre as Unidades Locais 

envolvidas. Esta prática proporciona maior conforto ao Cliente, na medida em que reduz 

substancialmente, no seu quotidiano, os dispêndios de tempo e custos de transporte para o 

local em que se encontra sediada a Equipa de Tratamento que o acompanha.  

Também é prática de todas as Unidades Locais do IDT, sempre que necessário, solicitar apoio 

a outras entidades sócio-sanitárias da Comunidade para facilitar a administração de 

medicamentos opióides. 

O Enfermeiro deve “assegurar a continuidade dos cuidados, registando fielmente as 

observações e intervenções realizadas” (cf. art. 83.º do CDE, in Lei n.º 111/09 de 16 

Setembro), através do “máximo aproveitamento dos diferentes recursos da comunidade” (cf. 

OE, PQCE, 2001:14). 

Em algumas situações particulares, a Equipa Terapêutica autoriza que sejam dispensadas 

doses unitárias de metadona a uma terceira Pessoa (Prestador de Cuidados Informal), ou 

mesmo ao próprio Cliente, para este tomar no domicílio (cf. Ordem de Serviço N.º 1/96 – 

SPTT), sendo um Enfermeiro (preferencialmente o Enfermeiro de Referência desse Cliente) a 

manter a responsabilidade da gestão do respetivo regime medicamentoso opióide. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Solicitação do Cliente devidamente fundamentada e acordo da Equipa Terapêutica. 

EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Terminal do SIM (ou modelo de registo em uso) 

• Medicamentos prescritos 

• Guia de recursos com as estruturas da comunidade que prestam cuidados de saúde 

• Telefone 

• Computador/e-mail 

• Fax 

• Impresso próprio (M-02) 

SUMÁRIO de PROCEDIMENTOS 

Tipos de mobilidade Pág. 

I – Mobilidade de Clientes entre Unidades do IDT, I.P. 2, 3 
II – Mobilidade de Clientes de Unidades do IDT, I.P para serviços sócio-sanitários 

da Comunidade 3, 4 

III – Continuidade de Cuidados no Domicílio 5, 6 

IV – Mobilidade de Cliente em PTAO para outro país 6, 7 

I – Mobilidade de Clientes entre Unidades do IDT, I.P. 

1. No caso de transferência do Cliente o Enfermeiro, preferencialmente o respetivo 

Enfermeiro de Referência, deve: 

1.1 Preencher e enviar documento para a Continuidade de Cuidados de Enfermagem M-02. 

1.2 Arquivar cópia do documento enviado. 

2. No caso de a mobilidade do Cliente ter carácter provisório: 

2.1 Identificar e caracterizar o pedido do Cliente e/ou a indicação terapêutica. 

2.2 Identificar a Unidade de destino para onde se desloca o Cliente. 

2.3 Se necessário, contactar telefonicamente o Enfermeiro da Unidade/Serviço de destino a 

fim de recolher elementos específicos do funcionamento desta, tais como:  

 Morada e/ou pontos de referência para acesso; 

 Dias e horários de atendimento semanal; 
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 Outros esclarecimentos que facilitem o processo de articulação; 

  Se necessário, identificar locais alternativos para a Continuidade dos Cuidados. 

 Se possível, identificar o Técnico que vai acolher o Cliente. 

2.4 Avaliar a exequibilidade com o Cliente. 

2.5  Disponibilizar ao Enfermeiro da UL de destino informação relevante para a continuidade 

de cuidados de enfermagem ao Cliente M-02. 

2.5.1 Arquivar cópia do documento enviado. 

3. Se a mobilidade se processa entre ET e Unidade de Internamento (UI) 

3.1 Validar com o Cliente a sua compreensão sobre o objetivo e o processo de internamento 

e disponibilizar folheto informativo, caso exista. 

3.2  Assistir o Cliente na identificação das respetivas preocupações relativas ao internamento, 

visando o reforço de informação e a auto-percepção em relação ao risco de abandono. 

3.3  Identificar com o Cliente as barreiras e os recursos a mobilizar para alcançar o objetivo a 

que se propõe com o internamento. 

3.4  Incentivar o Cliente a partilhar com a equipa da UI as dificuldades sentidas ao longo do 

internamento. 

3.5  Encorajar o Cliente a confiar na sua capacidade de concluir o internamento. 

3.6  Informar o Cliente que irá prestar ao Enfermeiro da UI as informações necessárias para a 

Continuidade aos Cuidados de Enfermagem.  

3.7  Se adequado, marcar consulta de enfermagem com o Cliente, na ET, para depois do 

internamento. 

3.8  Preencher documento para a Continuidade de Cuidados de Enfermagem M-02 e enviar 

para a Unidade de destino, à responsabilidade da Equipa de Enfermagem ou ao cuidado 

do Enfermeiro que fará o acolhimento. 

3.9  Arquivar cópia do documento enviado. 

4. Se a mobilidade se processa entre Unidade de Internamento e ET 

4.1  Preencher documento para a Continuidade de Cuidados de Enfermagem M-02 e 

providenciar o envio deste documento para a ET, à responsabilidade do Enfermeiro de 

Referência ou, caso não exista, da Equipa de Enfermagem. 

4.2  Arquivar cópia do documento enviado. 
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II – Mobilidade de Clientes em PTAO de Unidades do IDT, IP. para Serviços 
Sócio-sanitários da Comunidade  

1. Identificar o Serviço que irá colaborar com o IDT na continuidade de cuidados ao Cliente. 

2. Contactar telefonicamente o Enfermeiro ou, na sua ausência/inexistência, outro Técnico do 

serviço para onde o Cliente vai ser referenciado, a fim de:  

1.1 Solicitar colaboração para a Continuidade de Cuidados; 

1.2 Verificar a viabilidade da mesma. 

3. Informar o Cliente sobre: 

 O funcionamento do serviço de acolhimento; 

 A continuidade de todos os pressupostos terapêuticos acordados, com as adaptações 

necessárias ao regime vigente no serviço de acolhimento; 

 Data de início e horário da primeira administração de metadona no serviço de acolhimento; 

 Regime de horário acordado para o Cliente com Técnico do serviço de acolhimento; 

 Necessidade de apresentação no serviço de acolhimento de documento de identificação 

válido. 

4. Obter consentimento do Cliente para partilhar com o Técnico do serviço de acolhimento a 

informação clínica pertinente e necessária à continuidade de cuidados. 

5. Atender a questões e preocupações do Cliente.  

6. Formalizar o pedido preenchendo documento para a Continuidade de Cuidados de 

Enfermagem M-02. Nota: Se o Técnico destinatário não for Enfermeiro, adequar informação 

disponibilizada e linguagem utilizada.  

7. Providenciar o envio do documento M-02, à responsabilidade do Enfermeiro ou Técnico 

designado pelo serviço de acolhimento. 

8. Arquivar cópia do documento enviado. 

Ao longo do processo de mobilidade/continuidade com o serviço de acolhimento: 

9. Contactar regularmente (mensalmente, no mínimo) o Enfermeiro ou outro Técnico do serviço 

de acolhimento para: 

 Conhecer a adesão do Cliente ao regime terapêutico / medicamentoso; 

 Se necessário, fornecer orientação/apoio/reforço profissional no âmbito dos cuidados 

específicos com Pessoas dependentes.  

10. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 
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11. Quando o Cliente se desloca à ET para consulta programada, a dose diária de Metadona 

será, preferencialmente, administrada na ET. 

12.  Perante nova prescrição/alteração da dose de metadona e/ou de qualquer outro 

medicamento, aquela deve ser documentalmente comunicada ao serviço de acolhimento. 

13. Quando necessário, realizar Consulta de Enfermagem (na Unidade do IDT ou no serviço de 

acolhimento). 

14. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

III – Continuidade de Cuidados no Domicílio 

Nota: Sempre que possível, envolver um Prestador de Cuidados – familiar ou outro 

convivente de confiança do Utente e com a anuência deste – para o apoio na adesão ao 
regime terapêutico, designadamente ao regime medicamentoso. 

1. Consultar registos: 

  Das prescrições de medicamentos activas; 
  De critério para realização de teste de pesquisa de metabólitos. 

2. Proceder a vigilância de Saúde. 

Primeira dispensa ao Cliente de dose(s) de medicamento opióide para o domicílio: 

2.1 Informar o Cliente sobre as precauções a adoptar na conservação (ao abrigo da luz e a 

temperatura inferior a 25º célsius), no acondicionamento e transporte do medicamento. 

2.2 Colaborar com o Cliente na selecção e adopção de um local seguro (no domicílio) e 

específico para o efeito. 

Nota: Indagar a existência (presença ou passagem) de criança(s) no domicílio. Caso 
positivo, guardar o medicamento fora do seu alcance, em lugares altos e, de 
preferência, em armários ou caixas bem fechadas; e não ingerir na presença de 
crianças, prevenindo comportamento de imitação. 

3.  Dispensar o número necessário de doses unitárias de medicamento opióide.  

4. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

Seguintes dispensas de doses unitárias de medicamento opióide para o domicílio 

5. Monitorizar a adequada utilização das doses desde a última dispensa. Se verificar anomalias: 
 Clarificar e validar eventuais intercorrências 

 Em caso de incumprimento do regime medicamentoso, informar o Médico e agir 

consequentemente. 
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Se não foram identificadas irregularidades: 

6.  Realizar procedimentos de 3 a 4. 

NOTA: Ao longo deste processo terapêutico-pedagógico é importante o reforço positivo em 

relação ao Utente e Prestador de Cuidados/Família, permitindo o reconhecimento dos 

progressos alcançados. 

 
IV – Mobilidade de Cliente em PTAO para outro país 

Para deslocação do Cliente inferior a 30 dias 

Nota: O guia de viagem INDRO contém indicação do SPTT que refere como quantidade 

máxima a necessária para 30 dias. 

1. Se necessário, informar o Cliente sobre as precauções a adoptar na conservação, no 

acondicionamento (ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25º célsius) e transporte do 

medicamento opióide. 

2. Validar com o Cliente a informação referida no ponto anterior. 

3. Certificar-se que o Cliente é portador da Declaração para Fronteiras de transporte de 

medicamento opióide para tratamento no estrangeiro. 

4. Dispensar ao Cliente embalagem rotulada com doses unitárias de medicamento opióide 

(comprimidos ou solução), conforme prescrição. 

5. Documentar no SIM (ou modelo em uso). 

Para deslocação do Cliente superior a 30 dias: 

6. Certificar-se que o Cliente é portador de Carta Clínica específica - International Doctor’s 

Letter for Patients in Opioid Substitution Treatment (OST). 

7. Identificar o serviço de atendimento mais próximo do local de destino do Cliente. 

Recursos: 

 Para países Europeus, consultar Drug treatment overviews in 

http://www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews                                               

e/ou Methwork in http://www.quest4quality.nl/euromethwork/index.php 

 Para Outros países, consultar Travel Guide Index, The world from A to Z in 
http://www.indro-online.de/travel.htm 

http://www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
http://www.quest4quality.nl/euromethwork/index.php
http://www.indro-online.de/travel.htm
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8. Contactar esse serviço de atendimento: 

 Solicitar colaboração e avaliar respectiva viabilidade; 

 Recolher elementos específicos desse serviço:  

 Endereço e pontos de referência para acesso; 

 Horário de atendimento; 

 Outros esclarecimentos que facilitem o processo de colaboração; 

 Se possível, identificar o Técnico que vai acolher o Cliente. 

Recurso: Na impossibilidade de estabelecer contacto directo com qualquer dos serviços de 

atendimento mais próximos do local de destino do Cliente, solicitar apoio ao Núcleo de 

Relações Internacionais nos Serviços Centrais (6.º piso) do IDT, IP. Responsável, Dra. Ana 

Sofia Santos, endereço eletrónico sofia.santos@idt.min-saude.pt - T. 700 165 ou 211 119 165, 

Fax 211 119 006. 

9. Partilhar com o Cliente, por escrito, a informação recolhida. 

10. Realizar procedimentos de 1 a 5. 

Fontes e Leituras recomendadas 

COELHO, Catarina (Farmacêutica na DRC), 2008. Documento utilizado para Formação de 
Enfermeiros sobre Manipulação de Fármacos. Não publicado. 

DRC, Serviço de Enfermagem, 2008. Norma nº 5 – Administração de Cloridrato de Metadona in 
Manual de Boas Práticas. Não publicado. 

Código Deontológico do Enfermeiro, in Lei n.º 111/09 de 16 Setembro, artigo 83.º alínea d). 

Experiência das Equipas de Enfermagem do IDT. 

Despacho Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. 

Despacho 24/94 – Normas provisórias de articulação de cuidados entre hospitais e centros de 
saúde. In Diário da República, II Série (133) 1994.06.09, p: 5703-5704. 

OE, 2001. Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. 

Ordem de Serviço N.º 1/96 – SPTT. 

Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências, in Diário da República, 1ª série, n.º 
180, 18 de Setembro de 2006. 
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CONCEITO  

Colaboração com os Clientes portadores de infecção (TB, VHB, VHC, VIH, VDRL ou outra) na 

necessária vigilância clínica em serviço da especialidade e na promoção da adesão do Cliente ao 

respectivo plano terapêutico, incluindo a prevenção da contaminação de outras Pessoas.  

Pressupõe o trabalho em rede com os Técnicos dos serviços da especialidade (externos ao IDT, 

I.P.) visando a melhor consecução possível do projecto terapêutico instituído e dos resultados 

esperados. 

OBJECTIVOS 

 Garantia da continuidade dos Cuidados de Enfermagem aos Clientes do IDT, I.P. portadores 

de infecção (TB, VHB, VHC, VIH, VDRL ou outra). 

 Prevenção de potenciais complicações de saúde, quer para o Próprio, quer para terceiros.  

 Prevenção da disseminação de infecções. 

 Promoção do Autocuidado e da Autoestima. 

 Inclusão das Pessoas dependentes na rede de organismos do Serviço Nacional de Saúde. 

FUNDAMENTAÇÃO  

A infecção (TB, VHB, VHC, VIH, VDRL ou outra) associada a um quadro de dependência de 

substâncias psicoactivas é um factor de maior vulnerabilidade de saúde, quer para a Pessoa 

dependente portadora de infecção, quer para os seus conviventes, quer para a saúde pública. 

A Pessoa dependente portadora de infecção carece e beneficia de cuidados de saúde em rede 

interinstitucional entre a UL do IDT, I.P. em que é seguida pela sua dependência e os serviços 

específicos do SNS para o tratamento e/ou vigilância da(s) infecção(ões) em causa. 

Atendendo à cronicidade das dependências e às frequentes migrações dos Clientes do IDT, 

constata-se a necessidade de assistência de enfermagem às Pessoas dependentes portadoras 

de infecção para a continuidade dos cuidados de saúde, designadamente no domínio da adesão 

ao tratamento da especialidade.  

PRÉ-REQUISITO 
Diagnóstico de infecção. 
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EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Terminal do SIM (ou Processo Clínico do Cliente e ficha de registo de CE, M-01. 

• Telefone. 

• Computador/e-mail. 

• Fax. 

PROCEDIMENTOS 

A. Promover a adesão precoce ao tratamento da especialidade e a sua continuidade: 

1.  Incentivar a adesão às consultas e aos tratamentos da especialidade; 

2.  Utilizar “pontos de contacto” nos serviços da especialidade para facilitar a adesão a essas 

consultas e tratamentos; 

3.  Mobilizar os apoios familiares e/ou socioeconómicos que possam facilitar essa adesão; 

4.  Disponibilizar informação e aconselhamentos personalizados sobre os medicamentos 

prescritos nas consultas da especialidade; 

5.  Providenciar a administração combinada e em segurança do regime medicamentoso global 

nas melhores condições possíveis de acessibilidade para o Cliente; 

6.  Mobilizar os recursos da comunidade de forma a garantir a continuidade de cuidados; 

7.  Se necessário, deslocar-se ao serviço da especialidade e/ou às estruturas da comunidade 

para agilizar a comunicação entre as equipas prestadoras de cuidados e a mobilização dos 

respectivos apoios. 

B.   Promover o Auto-cuidado e a prevenção da re-infecção 

8. Em todas as oportunidades de intervenção com os Clientes, disponibilizar informação e 

aconselhamento personalizados (ajustados à capacidade cognitiva e disponibilidade 

emocional) no âmbito de: 
 Auto-percepção do risco; 

 Utilização de medidas de protecção adequadas; 

 Padrão alimentar e/ou de ingestão de líquidos; 

 Percepção da auto-eficácia na alteração de comportamentos. 

9. Promover, com os Clientes, o desenvolvimento de estratégias de coping para lidar com a 

doença crónica. 
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10. Se necessário, realizar consulta domiciliária para promover o autocuidado e o reforço da 

comunicação. 

11. Documentar no SIM (ou sistema em uso). 

 

Fontes e Leituras recomendadas 

Catálogo CIPE® do IDT, I.P., versão 2008. In Repositório da Intranet do IDT, I.P. 

DGS, Circular Normativa n.º 24/SR, de 1 de Dezembro de 2008. Acesso a meios de prevenção 
dirigido a doentes com infecção VIH/sida e seus parceiros sexuais. 

Estatutos da OE, Dec. Lei n.º 104/98, Art. 83.º, Alínea d) Do direito ao cuidado. 

Ministério da Saúde, 1994. Despacho 24/94 – Normas provisórias de articulação de cuidados 
entre hospitais e centros de saúde. 

OE, 2001. Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. 

OE, 2008. Dia Mundial da Tuberculose. 

Plano de Acção contra a Droga e as Toxicodependências 2009-2012. 
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FUNDAMENTAÇÃO  

A Circular Normativa n.º 15/DT de 15/10/2001, da Direcção Geral de Saúde 

(DGS) A-06 atribui ao ex SPTT (actual IDT, I.P.) a responsabilidade pela 

vacinação dos seus Utentes, designadamente os indivíduos susceptíveis para 

o Vírus da Hepatite B (VHB) e a actualização do Plano Nacional de Vacinação 

(PNV), A-07, nomeadamente a vacina contra o tétano e a difteria (Td) (cf. 

pontos 3 e 4 da Circular Normativa nº 15/DT de 15/10/2001, da DGS). 

 

Assim: 

 A administração da vacina bivalente contra o tétano e a difteria (Td) é uma 

intervenção autónoma de Enfermagem, decorrente da necessidade do 

cumprimento do PNV da Direcção Geral de Saúde (cf. DGS, Circular 

Normativa Nº 08/DT de 21/12/2005, p. 12, 35-36, A-08. 

 A administração da vacina contra o vírus da Hepatite B (VHB) 1 pressupõe 

prescrição médica. 

 A administração de qualquer outra vacina - contra Vírus da Hepatite A 

(VHA), contra Haemophilus influenzae, contra Vírus Papiloma Humano 

(HPV) ou outra – também pressupõe prescrição médica. 
 

                                                 
1 “Os toxicodependentes serão vacinados na sequência do seu atendimento em Unidades do 

Serviço de Prevenção e Tratamento de Toxicodependência (SPTT) e após rastreio para detecção 

de indivíduos susceptíveis. Apenas os toxicodependentes susceptíveis serão vacinados” (Ponto 3 

da Circular Normativa n.º 15/DT de 15/10/2001, da DGS). 
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PROCEDIMENTOS 

1. No IDT, I.P. os Enfermeiros administram vacinas nas devidas condições 

de segurança, ou seja, apenas nas Unidade de Cuidados que dispuserem 

dos requisitos necessários para o efeito:  

 Vacinas no prazo de validade, transportadas e conservadas à 

temperatura indicada pelo fabricante;  

 Kit de emergência actualizado para tratamento de eventual reacção 

anafilática (cf. PNV, 2006: 48-53, A-07 e DGS, Circular Normativa Nº 

08/DT de 21/12/2005, p. 43-48, A-08.  

2. O registo de cada acto vacinal será processado no modelo em uso, com 

posterior informação documentada para o Centro de Saúde do respectivo 

Utente, de acordo com Circular Normativa da DGS nº 10/DT de 

22/12/2005, A-09: Mod. 058.21/2006 para VHB, Mod. 058.24/2006 para a 

Td e Mod. 058.28/2006 para Haemophilus influenzae e carece de 

autorização prévia do Cliente. 

3. Sempre que a Unidade Local não disponha dos requisitos assinalados no 

ponto 1, os Clientes serão referenciados para vacinação no respectivo 

Centro de Saúde, apoiados e monitorizados nesse processo. 

 

Fontes e Leituras recomendadas 
 

DGS, Circular Normativa n.º 15/DT de 15/10/2001. 

DGS, Circular Normativa Nº 08/DT de 21/12/2005. 

DGS, Circular Normativa Nº 10/DT de 22/12/2005. 
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CONCEITO  

A higienização das mãos consiste na sua lavagem e/ou desinfecção para redução da flora 

microbiana, contribuindo para a segurança e qualidade dos cuidados de saúde. 

No IDT, I.P. utilizam-se três tipos de higienização das mãos:  

A. Lavagem social das mãos: processo vigoroso e breve de lavagem de todas as superfícies 

das mãos e punhos com sabão líquido simples e água corrente. Remove mais de 90% da 

flora transitória.    

B. Fricção higiénica das mãos: fricção das mãos com solução anti-séptica de base 
alcoólica com dermoprotector. Este método, também designado por desinfecção das mãos 

sem água, só pode ser utilizado com as mãos visivelmente limpas. 

C. Lavagem asséptica das mãos: processo vigoroso e longo de lavagem de todas as 

superfícies das mãos e pulsos com detergente antimicrobiano e aplicação de solução 

alcoólica. Esta operação remove mecanicamente e destrói quimicamente a maioria dos 

microrganismos transitórios, retardando a multiplicação da flora residente. 

OBJECTIVOS 
  Prevenção da transmissão cruzada de microrganismos responsáveis pela ocorrência de 

infecções cruzadas associadas aos cuidados de saúde. 

  Protecção dos Clientes e dos Profissionais. 

FUNDAMENTAÇÃO  

A lavagem das mãos é um importante componente da higiene pessoal e profissional, 

particularmente do pessoal de saúde, sendo rotina para todos os enfermeiros.  

A maioria das infecções associadas aos cuidados de saúde resulta de infecções cruzadas 

transmitidas pelas mãos dos profissionais. A higiene das mãos praticada de acordo com as 

recomendações é uma das medidas mais simples e eficazes na prevenção destas infecções.  

Ao reduzir a colonização pela flora transitória, a higienização das mãos é, só por si, 
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responsável pela evicção das infecções associadas aos cuidados de saúde. 

Muitos estudos demonstram que os profissionais de saúde frequentemente não lavam as 

mãos após o contacto com os Clientes e mesmo após procedimentos sujos. A modificação do 

seu comportamento é essencial para assegurar que essa lavagem se torne uma prática de 

rotina nos cuidados de saúde para todos os profissionais. 

INDICAÇÕES  

A. Lavagem social das mãos pratica-se em situações 

Sociais: 

⇒ Antes e no final do dia de trabalho;  

⇒ Antes e após as refeições e/ou manusear alimentos;  

⇒ Antes e após a utilização dos sanitários.  

De prestação de cuidados: 

⇒ Em todas as intervenções de enfermagem que apresentam um baixo risco de infecção, 

designadamente: 

 Antes e após a prestação de cuidados a cada Cliente; 

 Entre as diferentes intervenções de enfermagem com um mesmo Cliente (ex. 

pesquisa de metabolitos e administração de fármaco); 

 Antes de manusear material esterilizado (ex. seringa e agulha para 

administração de fármaco injectável); 

 Depois de utilizar luvas. 

B. Fricção higiénica das mãos com solução alcoólica está indicada para as mesmas 

situações da lavagem social das mãos.  

Utiliza-se quando o local de trabalho não dispõe de lavatório com água corrente.  

Nota: Este método só pode ser utilizado se as mãos estiverem visivelmente limpas. 

C. A lavagem asséptica das mãos pratica-se para todas as intervenções que envolvam um 

risco moderado de infecção, designadamente: 

 Antes da realização de qualquer procedimento invasivo que não requeira procedimentos 

cirúrgicos; 

 Antes da colocação de luvas esterilizadas; 

 Antes da manipulação de material esterilizado; 

 Depois de intervenção com Cliente portador de microrganismos transmissíveis por 

contacto manual; 

 Após contacto acidental com fluidos corporais e/ou matéria orgânica; 

 Após contacto acidental com roupa e/ou equipamentos contaminados. 
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PRÉ-REQUISITOS  

 Unhas cortadas (a maioria dos microrganismos provém da região subungueal) e, 

preferencialmente, sem verniz.  

 Remoção de pulseiras, anéis e verniz nas unhas, que impedem a correcta lavagem das 

mãos, além de serem frequentes vias de disseminação microbiana. 

EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Lavatório com água corrente, preferencialmente com sistema automático de saída (reduz o 

consumo de água) ou com torneira de encerramento não manual, a fim de evitar a 

contaminação das mãos ao fechá-la. 

• Sabão líquido, PH 5.5 (para a lavagem social). 

• Sabão líquido antimicrobiano (para a lavagem asséptica). 

• Solução desinfectante / alcoólica com dermoprotector. 

• Toalhetes de papel de uso único. 

• Contentor para resíduos urbanos (saco preto) situado junto do lavatório. 

PROCEDIMENTOS: 

 
A. LAVAGEM SOCIAL das mãos (30 a 60 segundos): 

1.  Molhar as mãos em água a temperatura confortável. Não usar água quente porque a 

exposição frequente aumenta o risco de dermatites. 

2.  Aplicar a quantidade suficiente de sabão líquido, pH neutro (5.5), suficiente para cobrir com 

espuma toda a superfície das mãos e punhos (ver normas do fabricante).  

3.  Esfregar vigorosamente durante 10-15 segundos (pontas dos dedos, espaços interdigitais, 

dorso e palma da mão) abrangendo toda a superfície das mãos com especial atenção para 

as zonas frequentemente esquecidas. 

4. Enxaguar as mãos com água corrente para remoção do sabão. 

5. Secar com toalhete(s) de papel de uso único. 

6.  Usar toalhete para fechar a torneira, se esta for de encerramento manual. 

7.  Colocar toalhete(s) utilizados em contentor para resíduos urbanos, situado junto do 

lavatório. 
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B. FRICÇÃO HIGIÉNICA das mãos com solução anti-séptica de base alcoólica com 

dermoprotector (15 a 30 segundos): 

1. Certificar-se de que as mãos se encontram visivelmente limpas. 

2. Accionar o doseador e aplicar, na concha de uma mão seca, a solução suficiente para cobrir 

toda a superfície das mãos e punhos. 

3. Espalhar bem a solução e friccionar toda a superfície das mãos e punhos até que a solução 

evapore. 

 

C. LAVAGEM ASSÉPTICA das MÃOS (2 a 3 minutos)  

1. Molhar as mãos e punhos em água a temperatura confortável. 

2. Aplicar sabão líquido antimicrobiano suficiente para cobrir toda a superfície das mãos e 

punhos (ver instruções do fabricante). 

3. Friccionar vigorosamente as mãos e os punhos: 
 Palma contra palma; 

 Palma da mão direita sobre o dorso da mão esquerda e vice-versa; 

 Palma contra palma com os dedos entrelaçados; 

 Dorso dos dedos contra a palma oposta com os dedos encaixados; 

 Fricção rotacional do polegar direito encaixado na palma esquerda e vice-versa; 

 Fricção rotacional para trás e para a frente com os dedos juntos da mão direita sobre a 

palma esquerda e vice-versa. 

4. Enxaguar abundantemente as mãos e punhos com água; 

5. Secar bem com toalhete(s) de papel descartáveis. 

6. Usar toalhete para fechar a torneira, se esta for de encerramento manual. 

7. Vazar os toalhetes utilizados em contentor para resíduos urbanos. 

8. Aplicar solução anti-séptica alcoólica suficiente para cobrir toda a superfície das mãos e 

punhos (seguir recomendações do fabricante quanto às quantidades a utilizar). 

9. Friccionar com a solução anti-séptica alcoólica durante 30 a 60 segundos.   
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LONDOÑO, Malagón e ESQUIVEL, Hernández, 1999. Infecciones Hospitalarias. Editorial 
médica internacional. 
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Ministério da Saúde – IGIF, 1996. Recomendações para a prevenção e controlo das 
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CONCEITO  

A higienização das mãos consiste na sua lavagem e/ou desinfecção para redução da flora 

microbiana, contribuindo para a segurança e qualidade dos cuidados de saúde. 

No IDT, I.P. utilizam-se três tipos de higienização das mãos:  

A. Lavagem social das mãos: processo vigoroso e breve de lavagem de todas as superfícies 

das mãos e punhos com sabão líquido simples e água corrente. Remove mais de 90% da 

flora transitória.    

B. Fricção higiénica das mãos: fricção das mãos com solução anti-séptica de base 
alcoólica com dermoprotector. Este método, também designado por desinfecção das mãos 

sem água, só pode ser utilizado com as mãos visivelmente limpas. 

C. Lavagem asséptica das mãos: processo vigoroso e longo de lavagem de todas as 

superfícies das mãos e pulsos com detergente antimicrobiano e aplicação de solução 

alcoólica. Esta operação remove mecanicamente e destrói quimicamente a maioria dos 

microrganismos transitórios, retardando a multiplicação da flora residente. 

OBJECTIVOS 
  Prevenção da transmissão cruzada de microrganismos responsáveis pela ocorrência de 

infecções cruzadas associadas aos cuidados de saúde. 

  Protecção dos Clientes e dos Profissionais. 

FUNDAMENTAÇÃO  

A lavagem das mãos é um importante componente da higiene pessoal e profissional, 

particularmente do pessoal de saúde, sendo rotina para todos os enfermeiros.  

A maioria das infecções associadas aos cuidados de saúde resulta de infecções cruzadas 

transmitidas pelas mãos dos profissionais. A higiene das mãos praticada de acordo com as 

recomendações é uma das medidas mais simples e eficazes na prevenção destas infecções.  

Ao reduzir a colonização pela flora transitória, a higienização das mãos é, só por si, 
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responsável pela evicção das infecções associadas aos cuidados de saúde. 

Muitos estudos demonstram que os profissionais de saúde frequentemente não lavam as 

mãos após o contacto com os Clientes e mesmo após procedimentos sujos. A modificação do 

seu comportamento é essencial para assegurar que essa lavagem se torne uma prática de 

rotina nos cuidados de saúde para todos os profissionais. 

INDICAÇÕES  

A. Lavagem social das mãos pratica-se em situações 

Sociais: 

⇒ Antes e no final do dia de trabalho;  

⇒ Antes e após as refeições e/ou manusear alimentos;  

⇒ Antes e após a utilização dos sanitários.  

De prestação de cuidados: 

⇒ Em todas as intervenções de enfermagem que apresentam um baixo risco de infecção, 

designadamente: 

 Antes e após a prestação de cuidados a cada Cliente; 

 Entre as diferentes intervenções de enfermagem com um mesmo Cliente (ex. 

pesquisa de metabolitos e administração de fármaco); 

 Antes de manusear material esterilizado (ex. seringa e agulha para 

administração de fármaco injectável); 

 Depois de utilizar luvas. 

B. Fricção higiénica das mãos com solução alcoólica está indicada para as mesmas 

situações da lavagem social das mãos.  

Utiliza-se quando o local de trabalho não dispõe de lavatório com água corrente.  

Nota: Este método só pode ser utilizado se as mãos estiverem visivelmente limpas. 

C. A lavagem asséptica das mãos pratica-se para todas as intervenções que envolvam um 

risco moderado de infecção, designadamente: 

 Antes da realização de qualquer procedimento invasivo que não requeira procedimentos 

cirúrgicos; 

 Antes da colocação de luvas esterilizadas; 

 Antes da manipulação de material esterilizado; 

 Depois de intervenção com Cliente portador de microrganismos transmissíveis por 

contacto manual; 

 Após contacto acidental com fluidos corporais e/ou matéria orgânica; 

 Após contacto acidental com roupa e/ou equipamentos contaminados. 
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PRÉ-REQUISITOS  

 Unhas cortadas (a maioria dos microrganismos provém da região subungueal) e, 

preferencialmente, sem verniz.  

 Remoção de pulseiras, anéis e verniz nas unhas, que impedem a correcta lavagem das 

mãos, além de serem frequentes vias de disseminação microbiana. 

EQUIPAMENTO/MATERIAL  

• Lavatório com água corrente, preferencialmente com sistema automático de saída (reduz o 

consumo de água) ou com torneira de encerramento não manual, a fim de evitar a 

contaminação das mãos ao fechá-la. 

• Sabão líquido, PH 5.5 (para a lavagem social). 

• Sabão líquido antimicrobiano (para a lavagem asséptica). 

• Solução desinfectante / alcoólica com dermoprotector. 

• Toalhetes de papel de uso único. 

• Contentor para resíduos urbanos (saco preto) situado junto do lavatório. 

PROCEDIMENTOS: 

 
A. LAVAGEM SOCIAL das mãos (30 a 60 segundos): 

1.  Molhar as mãos em água a temperatura confortável. Não usar água quente porque a 

exposição frequente aumenta o risco de dermatites. 

2.  Aplicar a quantidade suficiente de sabão líquido, pH neutro (5.5), suficiente para cobrir com 

espuma toda a superfície das mãos e punhos (ver normas do fabricante).  

3.  Esfregar vigorosamente durante 10-15 segundos (pontas dos dedos, espaços interdigitais, 

dorso e palma da mão) abrangendo toda a superfície das mãos com especial atenção para 

as zonas frequentemente esquecidas. 

4. Enxaguar as mãos com água corrente para remoção do sabão. 

5. Secar com toalhete(s) de papel de uso único. 

6.  Usar toalhete para fechar a torneira, se esta for de encerramento manual. 

7.  Colocar toalhete(s) utilizados em contentor para resíduos urbanos, situado junto do 

lavatório. 
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B. FRICÇÃO HIGIÉNICA das mãos com solução anti-séptica de base alcoólica com 

dermoprotector (15 a 30 segundos): 

1. Certificar-se de que as mãos se encontram visivelmente limpas. 

2. Accionar o doseador e aplicar, na concha de uma mão seca, a solução suficiente para cobrir 

toda a superfície das mãos e punhos. 

3. Espalhar bem a solução e friccionar toda a superfície das mãos e punhos até que a solução 

evapore. 

 

C. LAVAGEM ASSÉPTICA das MÃOS (2 a 3 minutos)  

1. Molhar as mãos e punhos em água a temperatura confortável. 

2. Aplicar sabão líquido antimicrobiano suficiente para cobrir toda a superfície das mãos e 

punhos (ver instruções do fabricante). 

3. Friccionar vigorosamente as mãos e os punhos: 
 Palma contra palma; 

 Palma da mão direita sobre o dorso da mão esquerda e vice-versa; 

 Palma contra palma com os dedos entrelaçados; 

 Dorso dos dedos contra a palma oposta com os dedos encaixados; 

 Fricção rotacional do polegar direito encaixado na palma esquerda e vice-versa; 

 Fricção rotacional para trás e para a frente com os dedos juntos da mão direita sobre a 

palma esquerda e vice-versa. 

4. Enxaguar abundantemente as mãos e punhos com água; 

5. Secar bem com toalhete(s) de papel descartáveis. 

6. Usar toalhete para fechar a torneira, se esta for de encerramento manual. 

7. Vazar os toalhetes utilizados em contentor para resíduos urbanos. 

8. Aplicar solução anti-séptica alcoólica suficiente para cobrir toda a superfície das mãos e 

punhos (seguir recomendações do fabricante quanto às quantidades a utilizar). 

9. Friccionar com a solução anti-séptica alcoólica durante 30 a 60 segundos.   
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FUNDAMENTAÇÃO  

A protecção do Ambiente é um exercício de cidadania. É uma responsabilidade colectiva, 

simultaneamente organizacional e de cada profissional individualmente considerado. 

Na sua qualidade de organismo prestador de Cuidados de Saúde, o IDT, I.P. assume a sua 

responsabilidade nesta matéria. Para isso, vincula todos os seus Colaboradores ao 

cumprimento da legislação em vigor no domínio dos “resíduos provenientes da prestação de 

cuidados de saúde a seres humanos”, designadamente: 

  Despacho n.º 242/1996, de 13 de Agosto; 

  Despacho conjunto n.º 761/1999, de 31 de Agosto; 

  Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de Setembro; 

  Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março; 

  Circular Informativa da DGS n.º 13/DA//2009, de 12 de Maio. 

É objectivo deste enquadramento legal o esclarecimento e a garantia de procedimentos 

adequados, no âmbito da Gestão de Resíduos Sólidos, aos contextos de prestação de 

cuidados de saúde. 

 

PROCEDIMENTOS 

Respeitar toda a legislação em vigor, designadamente  

1. TRIAGEM SELECTIVA e ACONDICIONAMENTO dos RESÍDUOS no LOCAL de 
PRODUÇÃO 

Aquando da produção de resíduos, efectua-se a separação selectiva dos mesmos, com vista 

à diminuição dos custos de tratamento, valorizando as componentes recicláveis. 

A separação de resíduos obedece ao estipulado na Tabela anexa da Circular Informativa da 

DGS n.º 13/DA//2009 A-11. 
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2. ACONDICIONAMENTO e REMOÇÃO dos LOCAIS de PRODUÇÃO  

O acondicionamento efectua-se da seguinte forma: 

GRUPO I e II – Saco de plástico preto.  

 

Os recipientes com resíduos dos Grupos I e II devem ser removidos com a periodicidade 

necessária e obedecem aos seguintes critérios de utilização: 

 Não exceder o limite de 80% de enchimento; 

 Fechar bem no acto da recolha de modo a evitar a abertura e/ou extravasamento durante 

a remoção e transporte; 

 Depositar nos contentores municipais destinados ao lixo comum. 

GRUPO III – Saco de plástico branco, posteriormente armazenado em Contentor de 
plástico amarelo. 

GRUPO IV – Saco de plástico vermelho ou contentor em Polipropileno, posteriormente 

armazenado em Contentor de plástico vermelho.  

Os sacos com resíduos dos Grupos III e IV deverão ser identificados na sua origem. 

Os recipientes com resíduos dos Grupos III e IV devem ser bem fechados e removidos 

sempre que necessário para a zona destinada à armazenagem. 

Critérios para utilização e remoção do contentor de Polipropileno (Grupo IV): 

Escolher criteriosamente o tamanho e forma do contentor, em função do tipo e do volume dos 

resíduos produzidos: 

  Não exceder 2/3 da respectiva capacidade;  

  Respeitar a inviolabilidade do fecho após o seu encerramento. 

 

3. ARMAZENAMENTO dos RESÍDUOS  

O Local de armazenagem deve ter as seguintes características: 

  Lugar fresco e arejado; 

  Fora do alcance de pessoas estranhas ao serviço; 

  De fácil acesso para quem deposita e para quem procede à recolha; 

  Com paredes e pavimentos de material que facilite a limpeza e desinfecção. 

Para evitar odores, poderá colocar-se hipoclorito de sódio nos contentores armazenados. 
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4. REMOÇÃO 

Com a periodicidade adaptada às necessidades de cada Unidade, considerando sempre as 

recomendações vigentes. 

 

5. VALORIZAÇÃO dos COMPONENTES REAPROVEITÁVEIS 

O Despacho n.º 242/96, publicado a 13 de Agosto, preconiza que, para os resíduos do Grupo 

I e II – não perigosos – seja feita triagem que permita a reciclagem e/ou reutilização. 

Esta triagem deve abranger o cartão, papel, vidros, metais ferrosos ou não que, 

conjuntamente com o plástico, são os constituintes mais comuns das embalagens. As pilhas e 

acumuladores devem ser colocados em pilhómetro, pelo serviço utilizador. 

Assim, recomenda-se a existência de ecopontos nas Unidades Locais para depósito de 

resíduos recicláveis ou reutilizáveis, devendo a retoma ser articulada com a entidade 

responsável pela gestão de resíduos urbanos da área geográfica.                          

 

Nota: 
Esta orientação pode ser ajustada às condições particulares de cada Unidade. Porém, não 

deverá ser descurado o cumprimento da legislação em vigor para a melhor gestão nesta 

matéria, salvaguardando a Saúde dos utilizadores e prestadores de serviços e do Ambiente 

coletivo. 

 

 
 

 



 



 
 

Manual de Boas Práticas de Enfermagem no IDT, IP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ANEXOS 

 



 



 
 

Manual de Boas Práticas de Enfermagem no IDT, IP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1 Modelos de impresso para registo 
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M.01 

Nota: Até à existência de SIM nas Unidades de Internamento, documentar todas as consultas efectuadas nesta ficha. 
Em cabeçalho colocar logotipo da Unidade de Cuidados (UA, UD, CT). 

Preencher preferencialmente em suporte informático, imprimir e colocar no Processo Clínico do Cliente 

 

Data: _____/_____/__________                                                                                    Programada 
Sim  Não  

UTENTE nome _____________________________________________________________ 

Nº Processo _________________ Enf.º de Referência: ______________________________ 

CLIENTE(S) desta Consulta ______________________________________________________ 
Os Clientes são as Pessoas presentes na consulta: Utente e/ou Familiares / Prestadores de Cuidados informais. 

 

 
 

Utilizar Linguagem da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®2) 
O número e tamanho de linhas desta tabela podem ser aumentados ou diminuídos 

Cliente Diagnóstico de Enfermagem 
= Foco + Juízo 

Objetivo ou META  
negociado com o Cliente Intervenções realizadas 

 
UTENTE 
DOENTE 

 

   

 
UTENTE 
DOENTE 

 

   

 
UTENTE 
DOENTE 

 

   

 
UTENTE 
DOENTE 

 
   

 
PRESTADOR 
de CUIDADOS 

   

 
PRESTADOR 
de CUIDADOS 

   

 
PRESTADOR 
de CUIDADOS 

   

 

Estado de Imunização  

Atualizado  

Não atualizado    

Desconhecido    
Nota: O estado de imunização faz parte integrante do registo das consultas programadas. 

 

O Enfermeiro ____________________________________________ Data  ____/_____/__________ 
     (nome) 
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M.02 

    UNIDADE LOCAL DE ______________________________________________ 

CONTINUIDADE DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
Cara/o Colega: 

O/A Sr./a. ___________________________________________________________________________________________ 
(nome) 

Processo SIM n.º ________________________________ 

Por motivo de_______________________________________________________________________________________ 
                        INTERNAMENTO
   Admissão   

   Alta 

                   MOBILIDADE GEOGRÁFICA 
   Temporária 

    Definitiva 

Diagnóstico(s) de Enfermagem prioritário(s) 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo/Metas acordado(as) com o Cliente 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Intervenção (ões) em curso ou programadas 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Regime Medicamentoso: 

Medicamento Dosagem Plano de Administração 
  

  

  

  

 
Prestador de Cuidados   Sim  Nome: _________________________________________________________ 

              Não  BI: ______________________ Parentesco: ____________________________ 

Observações: 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Sendo necessário contactar-nos:_______________ 

Data _____/_____/__________ 
Enfermeiro/a 

 
_____________________________________________________________ 

   (nome) 
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Manual de Boas Práticas de Enfermagem no IDT, IP. 1

1. Sinais de privação de opiáceos: 
⇒ Estado de fraqueza. 
⇒ Suores. 
⇒ Dores generalizadas. 
⇒ Cólicas abdominais, vómitos e diarreia. 
⇒ Alterações do sono. 
⇒ Estados confusionais. 

2. Sinais de intoxicação / sobredosagem de opiáceos: 
⇒ Miose acentuada não reagindo ao foco de luz. 
⇒ Depressão respiratória, com cianose e mesmo paragem respiratória. 
⇒ Sonolência extrema que pode evoluir para estupor e coma. 
⇒ Suores e vómitos. 
⇒ Hipotensão. 
⇒ Flacidez muscular. 
⇒ Edema pulmonar. 

3. Intoxicação aguda pelo álcool/embriaguez 
A intoxicação aguda ou embriaguez ocorre quando é ingerida grande quantidade álcool 
num curto espaço de tempo. As manifestações da intoxicação dependem das 
quantidades de bebida ingerida e da tolerância do indivíduo. 

Caracterização das etapas da intoxicação aguda: 
1) Fase de excitação psicomotora (alcoolémia entre 0.5 e 1.5 g/l de sangue) 

 Desinibição. 

 Euforia superficial alternada com período de tristeza e agressividade. 

 Necessidade irresistível de falar e familiaridade excessiva. 

 Alterações da memória, do discernimento e da atenção. 

2) Fase de descoordenação (alcoolémia superior de 1.5 a 3 g/l de sangue) 
 Desordem de pensamento que leva à confusão total. 

 Sonolência progressiva até ao torpor. 

 Descoordenação motora. 

 Diplopia (visão dupla). 

 Vertigens, náuseas, vómitos. 

 Taquicardia. 

3) Fase comatosa (alcoolémia superior a 3 g/l de sangue) 
 Coma profundo (na maior parte dos casos sai do coma ao fim de algumas horas). 

 Hipotermia (descida de 5 a 6 graus da temperatura). 

 Hipotensão arterial com risco de colapso cardiovascular. 

 Amnésias lacunares após recuperação (blackouts). 
FONTE: Melo, M. L. M. et al., 2001. Álcool e Problemas Ligados ao Álcool em Portugal. DGS. Lisboa. 
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FOLHETO INFORMATIVO 
 

Leia atentamente este folheto informativo antes de tomar o medicamento 

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 

- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 

- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 

 

Neste folheto: 

1. O que é DESTOXICAN e para que é utilizado 

2. Antes de utilizar DESTOXICAN 

3. Como utilizar DESTOXICAN 

4. Efeitos secundários possíveis 

5. Conservação de DESTOXICAN 

6. Outras informações 

 

Denominação do medicamento 

 
DESTOXICAN 50 mg COMPRIMIDOS 
 

Descrição completa da substância activa e dos excipientes 
 
A substância activa é a naltrexona (sob a forma de cloridrato).  
 
Os outros componentes são: sacarose, celulose microcristalina, corante amarelo-laranja (E110), 
ácido algínico e estearato de magnésio. 
 

Nome e endereço do titular da autorização de introdução no mercado e do titular da 
autorização de fabrico 

 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
PENTAFARMA – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A. 
Rua Professor Henrique de Barros 
Edifício Sagres, 5º.A 
2685 – 338 Prior Velho 
 
Fabricado por: 
WEST PHARMA – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A. 
Rua João de Deus, 11, Venda Nova 
2700 Amadora 
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1. O QUE É DESTOXICAN E PARA QUE É UTILIZADO 
 

Forma farmacêutica e conteúdo; grupo farmacoterapêutico 
 
DESTOXICAN apresenta-se na forma de comprimidos doseados a 50 mg. Estão disponíveis 
embalagens de 14, 20, 50 e 60 comprimidos. DESTOXICAN está também disponível sob a 
forma de solução oral doseada a 50 mg/20 ml. 
 
DESTOXICAN pertence ao grupo farmacoterapêutico dos medicamentos para tratamento da 
dependência de drogas (2.13.3); código ATC: N07B B04. 
 
 

Indicações terapêuticas 
 
DESTOXICAN é usado pelos seus efeitos antagonistas opiáceos, como adjuvante no programa 
de modificação comportamental na manutenção da não dependência dos opiáceos em 
indivíduos fisicamente dependentes e que sofreram desintoxicação com êxito. 
 
Tratamento de apoio no quadro de toxicodependência de opiáceos, após a cura de desmame e na 
prevenção terciária para evitar as recidivas. 
 
DESTOXICAN é usado com eficácia na redução da necessidade do consumo de bebidas 
alcoólicas para utilização inserida num programa global de tratamento da dependência alcoólica 
com o objectivo de reduzir o risco de recidiva, manter a abstinência e diminuir o desejo de 
ingestão de álcool. 
 
 
2. ANTES DE TOMAR DESTOXICAN 
 

Enumeração das informações necessárias antes da toma do medicamento 
 

Contra – indicações 
 
Não tome DESTOXICAN: 
 

• Se tem hipersensibilidade à substancia activa (naltrexona) ou a qualquer outro 
componente de DESTOXICAN. 

• Se tem hepatite aguda. 
• Se tem insuficiência hepatocelular grave. 
• Se é doente dependente dos opiáceos, antes da cura de desintoxicação, devido à 

possibilidade de aparecimento de síndroma de abstinência agudo. 
• Se for um doente que parou abruptamente os opiáceos. 
• Se estiver medicado com agonistas opiáceos. 
• Se lhe forem detectados opiáceos na urina. 

 

Precauções de utilização adequadas; advertências especiais 
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Tome especial cuidado com DESTOXICAN: 
 
Caso seja insuficiente hepático e renal. Deve ser efectuada uma vigilância particular uma vez 
que a naltrexona é largamente metabolizada no fígado e excretada principalmente na urina. 
 
Não é infrequente que as pessoas que abusam do álcool ou toxicodependentes apresentem a 
função hepática alterada. Antes de se iniciar o tratamento, e periodicamente ao longo do 
mesmo, recomenda-se a realização de exames à função hepática. 
 
No caso dos doentes dependentes dos opiáceos, a administração de cloridrato de naltrexona 
pode provocar síndroma de abstinência grave e duradouro (48 horas). A administração de uma 
dose elevada de opiáceos (heroína), com o fim de anular o efeito produzido pela naltrexona, 
pode originar uma intoxicação aguda de consequências potencialmente fatais. Se surgirem 
sintomas e/ou sinais de abstinência, deve fazer-se monitorização apertada e ajustar a terapêutica 
com cloridrato de naltrexona de acordo com as necessidade e com a resposta. 
 
Por este motivo, o tratamento com DESTOXICAN, só pode ser iniciado após um período de 
desintoxicação, de duração suficiente, dos derivados da morfina (5 a 7 dias para a heroína e pelo 
menos 10 dias para a metadona) e após confirmação da ausência de eliminação de derivados da 
morfina na urina do doente. 
 
A confirmação da não dependência aos opiáceos pode eventualmente ser realizada através do 
teste de provocação com naloxona (antagonista morfínico). 
 
Deve ser evitada a utilização simultânea de DESTOXICAN com outros produtos contendo 
opiáceos. No caso de uma situação de emergência que requeira analgesia, só possível com estes 
produtos, pode ser necessária uma dose mais elevada e o doente deve ser atentamente vigiado. 
Antes de cirurgia electiva, na qual a analgesia só é conseguida com agonistas opiáceos, deve 
suspender-se a terapêutica com cloridrato de naltrexona, pelo menos, 48 horas antes. 
 
Recomendam-se monitorizações regulares da função hepática, a fim de detectar precocemente 
lesão ou doença hepática que podem surgir no decurso da terapêutica. 
 

Interacções com alimentos ou bebidas 
 

Utilização durante a gravidez e o aleitamento 
 
Gravidez e Aleitamento 
Os estudos em animais não sugerem efeitos teratogénicos, mesmo com doses superiores às 
doses terapêuticas. No entanto, não está estabelecida a segurança de DESTOXICAN durante a 
gravidez e o período de aleitamento, pelo que nestes casos a sua administração deverá ser 
realizada unicamente quando, segundo critério médico, os benefícios potenciais justifiquem os 
possíveis riscos. 
 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 

Efeitos sobre a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas 
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Condução de veículos e utilização de máquinas: 
A naltrexona pode alterar a capacidade psíquica e/ou mental requerida para levar a cabo tarefas 
que necessitam de especial atenção, como conduzir veículos ou manipular máquinas. 
 
Informações importantes sobre alguns componentes de DESTOXICAN: 
Os comprimidos incluem sacarose. Se o seu médico lhe disse que tem intolerância a alguns 
açucares deve contactá-lo antes de tomar este medicamento. 
 
Os comprimidos contêm o corante amarelo-laranja (E110). Pode causar reacções alérgicas. 
 
 

Interacção com outros medicamentos 
 
Utilizar DESTOXICAN com outros medicamentos: 
 
DESTOXICAN não deve ser administrado com preparados que possam conter derivados 
opiáceos, tais como antigripais, antitússicos, antidiarreicos e analgésicos opiáceos. 
 
Uma vez que a naltrexona é metabolizada principalmente no fígado, outros medicamentos que 
alterem o metabolismo hepático podem aumentar ou diminuir a concentração sérica de 
naltrexona.  
 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica. 
 
 
3. COMO UTILIZAR DESTOXICAN 
 

Instruções para uma utilização adequada 
 
Tome DESTOXICAN sempre de acordo com as instruções do médico. Fale com o seu médico 
ou farmacêutico se tiver dúvidas. A dose habitual é: 
 

Posologia 
 
Inicial: 
 
O tratamento deve ser iniciado com 25 mg. 
 
O doente deve ficar sob observação médica durante 1 hora, após a qual pode ser administrada 
uma nova dose de 25 mg, se não se observarem sintomas de abstinência. 
 
Manutenção: 
 
50 mg por dia. 
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Considerando que a actividade antagonista é reduzida pela administração de doses elevadas 
com intervalos espaçados, são preconizados vários esquemas terapêuticos. 
 
Um dos esquemas mais utilizado, e que permite uma melhor adesão do doente à terapêutica, 
consiste na administração tri-semanal: 
 
- 100 mg à 2ª e 4ª feira 
- 150 mg à 6ª feira 
 
Aconselha-se um período inicial de tratamento de cerca de 3 meses, o qual pode ser prolongado, 
em função do estado da dependência psíquica. 
 
Na terapêutica do alcoolismo, o esquema posológico aconselhado é de 50 mg/dia, havendo 
ensaios que demonstram a eficácia da naltrexona, como integrante do tratamento do alcoolismo, 
quando administrada em doses diárias de 50 mg/dia até três meses. Podem ser utilizados 
esquemas posológicos semelhantes aos utilizados na terapêutica de manutenção dos 
antagonistas opiáceos.  
 

Via e modo de administração 
 
A administração de DESTOXICAN só pode ter início após um período de desmame de 7 a 10 
dias. 
 
Uma dose oral de 50 mg tem acção antagonista e preventiva durante cerca de 24 horas. 
 
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que DESTOXICAN é 
demasiado forte ou demasiado fraco. 
 

Sintomas em caso de sobredosagem e medidas a tomar 

 
Se tomar mais DESTOXICAN do que o devido recomenda-se tratamento sintomático em meio 
hospitalar. Os dados sobre a sobredosagem com naltrexona no homem são limitados.  
 

Indicação de que existe um risco de síndroma de privação 
 
Se se esquecer de tomar uma dose de DESTOXICAN siga o seguinte procedimento de acordo 
com a posologia indicada: 
 
Posologia de 50 mg (1 comprimido) por dia: Tome a dose em falta logo que possível. No 
entanto, se não se lembrar até ao dia seguinte, omita a dose em falta e siga o procedimento 
habitual. 
 
Posologia tri-semanal de 100 mg (2 comprimidos) à 2ª e 4ª feira e de 150 mg (3 comprimidos) 
à 6ª feira: Se se esqueceu à 2ª ou 4ª feira, tome os 100 mg (2 comprimidos) em falta logo que 
possível. No entanto, se não se lembrar até ao dia seguinte, tome 50 mg (1 comprimido) no dia 
seguinte e siga a posologia habitual. 
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Se se esqueceu da dose de 6ª feira, tome os 150 mg (3 comprimidos) em falta logo que possível 
no mesmo dia. No entanto, se não se lembrar no mesmo dia, tome no sábado 100 mg (2 
comprimidos) e se só se lembrar no domingo tome apenas 50 mg (1 comprimido) e siga a 
posologia habitual na 2ª feira. 
 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
 

Descrição dos efeitos secundários 
 
Como os demais medicamentos, DESTOXICAN pode ter efeitos secundários.  
 
Em doentes não desintoxicados completamente de opiáceos externos, o DESTOXICAN pode 
precipitar ou exacerbar a síndrome de abstinência a opiáceos. 
 
Efeitos Gastrintestinais 
Muito comuns (> 10%): dor abdominal, cãibras, náuseas e vómitos. Estes efeitos podem ser 
suficientemente graves e levar à descontinuação da terapêutica. 
Comuns (1-10%): obstipação e anorexia 
Pouco comuns (<1%): diarreia, flatulência, espirros, hemorróidas, dor epigástrica ou azia e 
úlcera. 
 
Efeitos no Sistema Nervoso 
Muito comuns (> 10%): dor de cabeça, astenia, insónias, ansiedade e nervosismo. 
Comuns (1-10%): aumento de energia, irritabilidade, tonturas, dores de cabeça 
Pouco comuns (<1%): paranoia, fadiga, inquietação, confusão, disforia, desorientação, 
alucinações, pesadelos, sonolência e mal-estar. 
 
Efeitos Músculo-esqueléticos 
Muito comuns (> 10%): dores musculares e articulares. 
Pouco comuns (<1%): tremores, contracções musculares e dor nos ombros, pernas e joelhos. 
 
Efeitos Dermatológicos 
Comuns (1-10%): rash 
Pouco comuns (<1%): pele oleosa, prurido, acne, pé de atleta e alopécia. 
 
Efeitos Respiratórios e Cardiovasculares 
Pouco comuns (<1%): congestão nasal, rinorreia, crises esternutatórias, odinofagia (dor de 
garganta), mucorreia (produção excessiva de muco), rouquidão, tosse, epistaxis e dispneia, 
flebite, edema, aumento das pressões sistólica e diastólica, alterações não específicas do 
electrocardiograma, palpitação e taquicardia. As pressões sistólicas voltaram aos seus valores 
pré-tratamento após a primeira semana de tratamento em alguns doentes. 
 
Outros Efeitos 
Comuns (1-10%): arrepios, sede. 
Pouco comuns (<1%): frequência urinária e disuria; visão turva, sensibilidade à luz, ardor, 
edema e prurido ocular; otalgia (dor de ouvido); linfocitose, diminuição do hematócrito, 
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aumento do apetite, perda ou aumento de peso, febre, xerostomia, dor inguinal, aumento de 
volume das glândulas, arrefecimento dos pés e episódios de calor. 
 
Registou-se púrpura trombocitopénica idiopática num doente a tomar naltrexona: o doente 
recuperou após suspensão da terapêutica e início de terapêutica com corticosteróides. 
 
Observou-se num doente uma reacção de hipersensibilidade caracterizada por rash alérgico que 
desapareceu ao fim de 5 dias após suspensão da terapêutica. 
 
Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE DESTOXICAN 
 

Condições de conservação e prazo de validade 
 
Não conservar acima de 25ºC. Conservar na embalagem de origem. 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não utilize DESTOXICAN após expirar o prazo de validade indicado na embalagem. 
 

Se for caso disso, advertência em relação a sinais visíveis de deterioração 
 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Este folheto foi elaborado em 
 
Para qualquer informação adicional sobre este medicamento contactar: 
 
PENTAFARMA – Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A. 
Rua Professor Henrique de Barros 
Edifício Sagres, 5º A 
2685 – 338 PRIOR VELHO 
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FOLHETO INFORMATIVO 
 
 
Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento. 
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial 
mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
 
 
Neste folheto: 
O que é Subutex e para que é utilizado 
Antes de tomar Subutex 
Como tomar Subutex 
Efeitos secundários possíveis 
Conservação de Subutex 
 
 
Subutex 0,4 mg, 2 mg e 8 mg, comprimidos sublinguais  
Cloridrato de buprenorfina 
 
A substância activa é o cloridrato de buprenorfina. 
Os outros ingredientes são a lactose monohidratada, o manitol, o amido de milho, a povidona K30, o ácido 
cítrico, o citrato de sódio e o estearato de magnésio. 
 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
Schering-Plough Farma, Lda. 
Rua Agualva dos Açores, n.º 16 
2735-557 Agualva - Cacém 
Portugal 
 
Fabricante 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. 
Dansom Lane, Hull  
HU 8 - 7DS 
Reino Unido 
 
 
1. O QUE É SUBUTEX E PARA QUE É UTILIZADO 
 
Subutex é fornecido sob a forma de comprimidos sublinguais contendo cloridrato de buprenorfina 
equivalente a 0,4 mg, 2 mg ou 8 mg de buprenorfina base; os comprimidos encontram-se acondicionados 
em blisters de 7 e 28 comprimidos. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Subutex faz parte de um programa de tratamento médico, social e psicológico para doentes dependentes de 
opiáceos (narcóticos). 
 
O tratamento com Subutex comprimidos sublinguais destina-se a ser utilizado por adultos e crianças a 
partir dos 15 anos de idade e é voluntário. 
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2. ANTES DE TOMAR SUBUTEX 
 
Não tome Subutex: 
se tem hipersensibilidade (alergia) ao cloridrato de buprenorfina ou a qualquer outro ingrediente de 
Subutex; 
se tem menos de 15 anos de idade; 
se tem problemas respiratórios graves; 
se tem problemas graves de fígado; 
se está intoxicado com álcool ou sofrer de delirium tremens; 
 
Tome especial cuidado com Subutex: 
se consumiu um opiáceo (narcótico, p.ex. morfina, heroína ou produtos relacionados) há menos de 4 horas, 
pois podem ocorrer sintomas de abstinência; 
se teve recentemente uma lesão na cabeça ou um aumento da pressão intracraniana; 
se tem pressão arterial baixa; 
se sofre de aumento da glândula prostática ou tem problemas em urinar; 
se sofre de asma ou outros problemas respiratórios; 
se sofre de doença renal; 
se sofre de doença hepática; 
se sofre de infecções por vírus (hepatite C crónica); 
em caso de abuso de álcool; 
se sofre de anorexia; 
se toma outros medicamentos, como p.ex aspirina, isoniazida, valproato, amiodarona, certos medicamentos 
utilizados na infecção por VIH. 
 
Subutex deve ser tomado exactamente como o seu médico prescreveu. Algumas pessoas faleceram devido a 
paragem respiratória porque utilizaram Subutex de uma forma incorrecta ou em associação com 
benzodiazepinas (tranquilizantes). Assim, não tome benzodiazepinas durante o tratamento com Subutex, a 
não ser que sejam receitadas pelo seu médico.  
 
Foram observados alguns casos de problemas graves do fígado durante o tratamento com este 
medicamento, devido a uma utilização incorrecta de Subutex, especialmente por injecção e em doses 
elevadas. Se apresentar sintomas de fadiga grave, falta de apetite ou coloração amarelada na pele e nos 
olhos, informe imediatamente o seu médico assistente para que este possa decidir se deve continuar ou 
interromper o tratamento. 
 
Se estiver grávida, fale com o seu médico acerca dos possíveis efeitos que este medicamento pode ter na 
criança logo após o nascimento (veja a secção Gravidez). 
 
A buprenorfina pode provocar dependência, pelo que deve cumprir rigorosamente as instruções do seu 
médico sobre o tratamento com Subutex. 
 
Este medicamento pode mascarar a dor que é refelexo de algumas doenças. Não se esqueça de informar o 
médico de que toma este medicamento. 
 
Este medicamento pode provocar uma descida da pressão arterial, provocando-lhe tonturas quando se 
levanta muito rapidamente após estar sentado ou deitado. 
 
Tomar Subutex com alimentos e bebidas: 
Não beba bebidas alcoólicas nem tome medicamentos que contenham álcool durante o tratamento com 
Subutex. 
 
Gravidez 
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A buprenorfina pode ser prescrita durante a gravidez, com base no risco versus benefício esperados para a 
mãe e para o recém nascido. 
Se tomar Subutex no último trimestre de gravidez, o seu bebé poderá sofrer de sintomas de privação logo 
após o nascimento. Se tomou Subutex durante a gravidez, o seu bebé recém-nascido será cuidadosamente 
vigiado e tratado, se necessário. 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Aleitamento 
Em caso de tratamento com Subutex não se recomenda a amamentação. 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas: 
Subutex pode causar sonolência, a qual poderá ser agravada pelo consumo do álcool ou medicamentos para 
a ansiedade. Se se sentir cansado, não conduza veículos nem utilize máquinas.  
 
Informações importantes sobre alguns ingredientes de Subutex: 
Subutex contém lactose; se sofre de intolerância a alguns açúcares, informe o seu médico antes de 
tomar este medicamento. 
 
Tomar Subutex com outros medicamentos: 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica. 
 
Em particular, informe o seu médico se toma: 
-  benzodiazepinas (medicamentos utilizados no tratamento da ansiedade). Quando tomados  com Subutex, 
estes medicamentos podem provocar morte por paragem respiratória (veja a secção Tome especial cuidado 
com Subutex). 
-  sedativos, ansiolíticos, antidepressivos, particularmente do tipo IMAO (inibidores da monoamino 
oxidase) e determinados fármacos anti-hipertensores (para a pressão arterial alta). Estes medicamentos 
podem aumentar os efeitos centrais da buprenorfina, pelo que se deve controlar cuidadosamente a 
utilização destes fármacos. 
inibidores da protease (utilizados na infecção por VIH), como o ritonavir, nelfinavir ou indinavir ou 
antifúngicos (utilizados nas infecções por fungos) como o cetoconazol ou itraconazol. 
fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, rifampicina. 
aspirina, isoniazida, valproato, amiodarona, antiretrovirais análogos dos nucleosidos (utilizados na infecção 
por VIH) (veja a secção Tome especial cuidado com Subutex). 
 
Provas anti-doping em actividades desportivas 
Este medicamento pode causar uma reacção positiva nas “provas anti-doping”. 
 
 
3. COMO TOMAR SUBUTEX 
 
Posologia: O seu médico determinará a melhor dose para si. Durante o tratamento, dependendo da 
avaliação do seu caso, o seu médico poderá ajustar a dose. 
A eficácia deste tratamento depende da posologia e do tratamento médico, psicológico e social associado. 
Recomenda-se que este medicamento seja prescrito e dispensado por um período de tempo curto, 
especialmente no início do tratamento. 
 
Modo de administração: coloque o comprimido de Subutex debaixo da sua língua e deixe que este se 
dissolva (poderá demorar entre 5 e 10 minutos). Esta é a única forma de administração deste medicamento.  
 
Frequência da administração: tome a dose uma vez por dia. 
 



APROVADO EM 
 20-01-2005 
 INFARMED 

 

 

A duração do tratamento será determinada pelo seu médico. 
 
Após um período de tratamento eficaz, o médico poderá reduzir gradualmente a dose para uma dose de 
manutenção mais baixa. Dependendo da sua resposta, a dose de Subutex poderá continuar a ser reduzida 
sob cuidadosa supervisão médica, até à sua eventual suspensão. 
 
Para o sucesso do tratamento, é muito importante que não altere de qualquer forma ou suspenda o 
tratamento sem prévio consentimento do seu médico, e que tome o medicamento rigorosamente de acordo 
com as instruções. 
 
Fale com o seu médico se tiver a impressão de que Subutex é demasiado forte ou demasiado fraco. 
 
Se tomar mais Subutex do que deveria: 
A sobredosagem de buprenorfina requer uma observação clínica do doente e, por vezes, um tratamento de 
emergência médica num hospital.  
Em caso de sobredosagem, contacte imediatamente o seu médico assistente. 
 
Caso se tenha esquecido de tomar Subutex: 
Contacte o seu médico assistente. 
 
Efeitos da interrupção do tratamento com Subutex: 
A suspensão súbita do tratamento pode provocar sintomas de privação. Não deverá interromper o 
tratamento sem indicação do seu médico. 
 
 
4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS  
 
Como os demais medicamentos, Subutex pode ter efeitos secundários. 
 
Após a primeira dose de buprenorfina, poderá apresentar alguns sintomas de privação dos opiáceos.  
 
Contacte imediatamente o médico se sentir dificuldade em respirar, fadiga grave, falta de apetite 
ou coloração amarelada na pele e nos olhos (veja a secção Tome especial cuidado com Subutex). 
 
Com a buprenorfina ocorreram os seguintes efeitos indesejáveis: 
Efeitos indesejáveis frequentes (1 % - 10 %): Prisão de ventre, náuseas, vómitos, insónias, dor de 
cabeça, desmaios, tonturas, cansaço, perda de apetite, sonolência, sudação, diminuição da pressão 
arterial ao passar da posição de sentado ou deitado para a posição em pé (veja a secção Tome 
especial cuidado com Subutex). 
Efeitos indesejáveis raros (0,01 % - 0,1 %) (veja a secção 2): Depressão respiratória (grave 
dificuldade em respirar), alucinações, problemas do fígado com ou sem icterícia; a utilização 
incorrecta deste medicamento por injecção pode causar infecções, outras reacções cutâneas e 
problemas do fígado potencialmente graves. 
Efeitos indesejáveis muito raros (< 0,01 %): Reacções alérgicas como por ex. exantema, urticária, 
comichão, inchaço da cara, pescoço e garganta, e dificuldade em respirar. 
 
Caso detecte efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
5. CONSERVAÇÃO DE SUBUTEX 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
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Comprimidos sublinguais 0,4 mg: Não conservar acima de 25ºC.  
Comprimidos sublinguais 2 mg e 8 mg: Não conservar acima de 30ºC. 
Conservar na embalagem de origem e em local seco. 
 
Não utilize Subutex após expirar o prazo de validade indicado na embalagem. 
 
Informe o seu médico assistente ou um profissional de saúde se detectou alterações no aspecto de Subutex. 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em Janeiro 2005 
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A-04                                                SUBOXONE 
 

 
 

 

 

 

Consultar 
http://www.simposium.pt/vweb/portal/mono_output/mono_m6676?id_mon=6676&name=SU

BOXONE&titlemol= 
 

 

 

 

http://www.simposium.pt/vweb/portal/mono_output/mono_m6676?id_mon=6676&name=SUBOXONE&titlemol
http://www.simposium.pt/vweb/portal/mono_output/mono_m6676?id_mon=6676&name=SUBOXONE&titlemol
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A-05                                     Cloridrato de Metadona 

 
 

 

O IDT, I.P. disponibiliza duas formas de apresentação de Cloridrato de Metadona: 

 

• Solução oral a 1% (1 ml contém 10 mg de cloridrato de metadona) preparada no Laboratório 

Militar e apresentada em frascos de vidro castanho de 1 litro, aprox. (cf. rótulo pág. 2). 

 

• Comprimidos dispersíveis, de 10 mg e de 40 mg (cf. folheto informativo cp. 40 mg pág.3-6). 

 

 

Para mais informação sobre Cloridrato de Metadona consultar 

 www.drugs.com-pro-methadose.html 

http://www.drugs.com-pro-methadose.html/
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Solução Oral de Cloridrato de Metadona a 1% 
Rótulo de frasco preparado pelo Laboratório Militar para o IDT, I.P. 
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METASEDI                          
 

TITULAR Y FABRICANTE Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.  

 Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221. 08041 - Barcelona. 
  

COMPOSICIÓN  
Cada comprimido contiene: Metadona (DCI) clorhidrato 40 mg  

Excipientes: lactosa (64,BO mg), croscarrnelosa sódica, celulosa microcristalina, estearato magnésico y 

dióxido de smce coloidal.  

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE  

Envase con BOO comprimidos ranurados.  

ACTIVIDAD  
Metadona es un analgésico opioide con una potencia ligeramente superior a la de la morfina y mayor 

duración de su acción, aunque con menor efecto euforizante. EI síndrome de abstinencia producido por 

metadona es similar al inducido por la morfina, aunque su curso es más prolongado.  

INDICACIONES  
Tratamiento sustitutivo de mantenimiento de la dependencia a opiáceos, dentro de un programa de 

mantenimiento con control médico y conjuntamente con otras medidas de tipo médico y psicosocial.  

CONTRAINDICACIONES  
Insuficiencia respiratoria o enfermedad obstructiva respiratoria grave. Enfisema. Asma bronquial. Cor 

pulmonale. Hipertrofia prostática o estenosis uretral. Hipertensión craneal. Hipersensibilidad a la metadona 

o a cualquiera de los componentes de la especialidad. Embarazo y lactancia.  

PRECAUCIONES  
Hipotensión: Se utilizará con precaución en pacientes hipotensos.  

Pacientes de riesgo: En pacientes ancianos o debilitados y en pacientes con insuficiencia hepática o 

renal, hipotiroidismo o enfermedad de Addison, METASEDIN (Metadona) se administrará con especial 

precaución, debiendo reducirse la dosis. 

INTERACCIONES  
Analgésicos opiáceos: La administración de agonistas opiáceos puede producir una potenciación de la 

depresión respiratoria y del sistema nervioso central e hipotensión, particularmente en pacientes ancianos. 

Sin embargo, la administración de buprenorfina o pentazocina puede precipitar síntomas de abstinencia en 

un paciente adicto a metadona.  

Antagonistas opiáceos: Naloxona antagoniza la depresión respiratoria y del sistema nervioso central y 

el efecto analgésico de metadona. La administración de naltrexona a un paciente adicto a 

metadona, precipita rápidamente la aparición de síntomas de abstinencia prolongados.  

Inhibidores de la Monoaminooxidasa (IMAOs): Los IMAOs pueden potenciar y prolongar los 

efectos depresores de metadona. También pueden producir estimulación del sistema nervioso 

central. Por consiguiente, debe evitarse la administración de metadona en asociación con un 

IMAO y deben transcurrir dos semanas entre la interrupción del tratamiento con un IMAO y el 

inicio del tratamiento con METASEDIN (Metadona).  
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Alcohol y fármacos depresores del Sistema Nervioso Central: EI alcohol potencia el efecto 

sedante de metadona, pudiendo producir hipotensión y depresión respiratoria graves. En 

pacientes que estén recibiendo otros analgésicos opióides, anestésicos generales, fenotiacinas, 

antidepresivos tricíclicos, hipnóticos y otros fármacos sedantes del sistema nervioso central, 

metadona se utilizará con precaución, reduciendo la dosis si fuera necesario, ya que existe riesgo 

de depresión respiratoria, hipotensión y sedación profunda o coma. 

Rifampicina y fenitoína: La administración concomitante de rifampicina o fenitoína u otros 

inductores de los enzimas hepáticos puede dar lugar a una reducción de los niveles plasmáticos 

de metadona, pudiendo desencadenar un síndrome de abstinencia.  

Cimetidina: La administración conjunta de cimetidina potencia los efectos de metadona, por 

desplazamiento de ésta de sus lugares de fijación a las proteínas plasmáticas.  

Fluoxetina: La fluoxetina y otros fármacos serotoninérgicos pueden aumentar los niveles 

plasmáticos de metadona.  

Fármacos que modifican el pH urinario: Los fármacos que acidifican o alcalinizan la orina 

pueden alterar la eliminación de metadona, puesto que el aclaramiento de metadona se 

incrementa a pH ácido y se reduce a pH alcalino.  

ADVERTENCIAS  

Embarazo y lactancia: Metadona atraviesa la barrera placentaria. Aunque los estudios en 

animales no han revelado evidencia de teratogenia, no existen datos suficientes acerca de la 

seguridad de la administración de metadona a mujeres gestantes. Por consiguiente, ya que los 

estudios de reproducción animal no siempre permiten pronosticar la respuesta humana, antes de 

administrar metadona durante el embarazo, deben valorarse el beneficio y el riesgo para la madre 

y el feto.  

Metadona se excreta en la leche materna, por lo que sólo se administrará a madres lactantes 

cuando los beneficios para el lactante superen los posibles riesgos. La lactancia en estas 

condiciones podría prevenir la aparición de un síndrome de abstinencia por impregnación opiácea 

intrauterina en el recién nacido.  

Efectos sobre la capacidad de conducción: Metadona puede producir somnolencia y disminuir 

la capacidad de atención, particularmente al inicio del tratamiento; en consecuencia, debe 

desaconsejarse al paciente la conducción de vehículos y el manejo de maquinaria peligrosa.  

Uso en ancianos: Los ancianos y pacientes deteriorados pueden requerir dosis menores que 

las habituales.  

Uso en niños: METASEDIN (Metadona) no es apropiado para ser utilizado en niños.  

Tolerancia y dependencia: Durante la fase de inducción del tratamiento de mantenimiento con 

METASEDIN (Metadona), los pacientes deben abandonar el consumo de heroína y pueden 

presentar síntomas típicos de abstinencia (Iagrimeo, rinorrea, estornudos, bostezos, etc.), que 

deben diferenciarse de los efectos secundarios de metadona. Con el uso continuado de metadona 

pueden desarrollarse dependencia física y psicológica del tipo de la dependencia a la morfina, así 

como tolerancia. La interrupción brusca del tratamiento, en pacientes con dependencia física, 

puede precipitar un síndrome de abstinencia. La administración de dosis habituales de un 

antagonista opiáceo a un paciente con dependencia física de metadona u otros opióides precipita 

un síndrome de abstinencia agudo. La severidad de los síntomas dependerá del grado de 
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dependencia del sujeto y de la dosis de antagonista administrada. Por consiguiente, en este tipo 

de pacientes, debe evitarse en lo posible la administración de antagonistas opióides. Si fuera 

necesaria su utilización en pacientes dependientes para tratar una depresión respiratoria grave, el 

antagonista debe administrarse con sumo cuidado, mediante escalonamiento con dosis más bajas 

que las habituales.  

Ansiedad: Metadona, utilizada por pacientes dependientes en dosis de mantenimiento estables, 

no es un ansiolítico y no es eficaz en el tratamiento de la ansiedad generalizada. Los pacientes en 

tratamiento continuado con metadona reaccionarán al stress con los mismos síntomas de 

ansiedad con que lo hacen otros individuos. No deben confundirse estos síntomas con síntomas 

de abstinencia a metadona, ni debe intentar tratarse la ansiedad aumentando la dosis de 

metadona.  

Dolor abdominal: La administración de METASEDIN (Metadona) u otros opióides puede 

enmascarar el diagnóstico y el curso clínico de los pacientes con abdomen agudo.  

Determinaciones analíticas: Metadona puede alterar los valores plasmáticos de prolactina, 

tiroxina, globulina fijadora de tiroxina (TBG) y triyodotironina.  

Uso en deportistas: Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente 

que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.  

POSOLOGÍA ADULTOS 
Tratamiento sustitutivo de mantenimiento de la dependencia a opiáceos.  

La dosis se establecerá según el nivel de dependencia física del paciente. Inicialmente, se 

administrará una dosis de 20-30 mg/día. En función de la respuesta clínica, la dosis podrá 

aumentarse hasta los 40-60 mg/día en el transcurso de 1 a 2 semanas, para evitar la aparición de 

síntomas de abstinencia o de intoxicación. La dosis de manteniento se sitúa en torno a los 60-100 

mg/día, alcanzándose mediante incrementos sucesivos semanales de 10 mg/día. No es 

recomendable superar la dosis de 120 mg/día si no se dispone de la posibilidad de determinación 

de los niveles plasmáticos. La dosis se administrará en 1 sola toma diaria. La suspensión del 

tratamiento se llevará a cabo de manera gradual, mediante disminución paulatina de la dosis en 

cantidades de 5 a 10 mg.  

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO  
Los comprimidos pueden dispersarse en un vaso con agua o zumo, o bien tragarse con la ayuda 

de un poco de agua.  

SOBREDOSIS  
Las manifestaciones clínicas de una sobredosis consisten en la aparición de depresión 

respiratoria, caracterizada por disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen ventilatorio, 

cianosis y respiración de Cheyne-Stokes; somnolencia extrema, que puede evolucionar hacia el 

estupor y coma; miosis intensa, flaccidez muscular, frialdad cutánea y, en ocasiones, hipotensión y 

bradicardia. En caso de intoxicación extrema puede aparecer apnea, colapso circulatorio, fallo 

cardíaco y muerte. EI tratamiento consistirá en el restablecimiento de la función ventilatoria 

adecuada, mediante la instauración de una vía aérea permeable y respiración asistida. Debe 
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administrarse un antagonista opiáceo (naloxona o nalorfína), por vía intravenosa o intramuscular, 

a dosis similares a las requeridas en la intoxicación morfínica. Puesto que la duración de acción de los 

antagonistas opiáceos es mucho más corta que la metadona, éstos deberán administrarse en dosis 

repetidas, según la evolución clínica. No debe administrarse un antagonista si no existen signos de 

depresión respiratoria o cardiovascular. Si el diagnóstico es correcto y la depresión respiratoria se debe 

solamente a la intoxicación por metadona, no está indicado el uso de estimulantes respiratorios. Pueden 

utilizarse otras medidas de soporte vital y tratamiento sintomático habitual: oxigenoterapia, vasopresores, 

fluidos intravenosos, etc. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 

Toxicológica. Teléfono 91.562.04.20. 

REACCIONES ADVERSAS  
En general, metadona provoca efectos secundarios similares a los de la morfina.  

Los efectos secundarios más graves de metadona, como ocurre con otros opióides son la depresión 

respiratoria y, en menor medida, la hipotensión, habiendo ocurrido casos de parada respiratoria, shock y 

paro cardíaco.  

Los efectos secundarios más frecuentes son aturdimiento, mareo, sedación, náuseas, vómitos y 

sudoración. Estos efectos parecen ser más intensos en pacientes ambulatorios y en aquellos que no 

presentan dolor crónico intenso. En dichos pacientes es recomendable el empleo de dosis más bajas.  

Algunos efectos adversos pueden aliviarse si el paciente adopta la postura de decúbito.  

Otros efectos secundarios que pueden aparecer son los siguientes:  

Sistema nervioso central: euforia, disforia, debilidad, cefalea, insomnio, agitación, desorientación, y 

aeraciones visuales.  

Gastrointestinales: boca seca, anorexia, estreñimiento y espasmo del tracto biliar.  

Cardiovasculares: rubor cutáneo, bradicardia, palpitaciones, desmayo y síncope.  

Genitourinarias: retención o tenesmo urinario, efecto antidiurético y disminución de la líbido V/o potencia 

sexual. Alérgicas: prurito, urticaria, exantema cutáneo, edema y, raramente, urticaria hemorrágica.  

Metadona puede producir incremento de la presión intracraneal, particularmente cuando existen valores 

previos elevados. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su 

médico.  

CADUCIDAD - Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el 

envase.  

OTRA PRESENTACIONES - METASEDIN 30. Envase con Boo comprimidos ranurados de 30 mg.  

VENTA EXCLUSIVA CON RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES. USO HOSPITALARIO. 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. 

TEXTO REVISADO: Febrero 2000. 

ESTEVE - Laboratorios Dr. Esteve SA 
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 Barcelona (Espana). EA-4445-00-0-Ag 

 



   Ministério da Saúde  Direcção-Geral da Saúde                    Circular Normativa
Assunto: Vacina contra a hepatite B: actualização da vacinação
               gratuita de grupos de risco
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Para: Médicos e enfermeiros dos hospitais, centros de saúde e unidades do SPTT

Contacto na DGS: Drª Maria da Graça Freitas

Alameda D. Afonso Henriques, 45, 1049-005 Lisboa - Tel.: 21 843 05 00 - Fax: 21 843 05 30/1 - http://www.dgsaude.pt

I. INTRODUÇÃO

A vacina contra a hepatite B está incluída, actualmente, no Programa Nacional de Vacinação
(PNV), através da vacinação universal e gratuita de duas coortes: a dos recém nascidos e a
dos jovens dos 10-13 anos.

A vacinação é recomendada numa série única de três doses, o que significa que, para a popu-
lação em geral, não se recomendam reforços. Também não está indicada, para a população
em geral, a determinação de marcadores serológicos, antes ou depois da vacinação.

Além da vacinação universal, está ainda indicada a vacinação de grupos de risco, os quais se
encontram definidos nas Circulares Normativas 12/DSDT de 04-08-95 e 6/DTP de 28/07/92
(filhos de mães portadoras).

Não é possível ser exaustivo na definição dos grupos de risco. No entanto, em função da
situação epidemiológica do país e do grau de organização dos serviços aqueles grupos vão
sendo actualizados e é nesse sentido que surge a presente Norma.

Apesar da vacinação contra a hepatite B ser a medida mais efectiva na prevenção da doença,
a mesma não dispensa medidas de Promoção e de Educação para a Saúde que visam a
redução de comportamentos de risco e a adopção de estilos de vida saudáveis.

II. NORMA

1. A presente circular actualiza os grupos de risco para os quais a vacinação contra a hepatite
B é gratuita, quando administrada nos serviços de saúde, da rede do Ministério da Saúde,
ou noutros serviços com os quais sejam celebrados protocolos autorizando a vacinação
gratuita dos utentes.

2. Os grupos de risco a que se faz referência no ponto 1. são:
• Pessoal dos serviços de saúde, do Ministério da Saúde, excluindo o que tem tare-

fas exclusivamente administrativas
• Hemodialisados
• Hemofílicos
• Familiares dos portadores de hepatite B – cônjuge ou parceiro sexual, filhos meno-

res, e outros familiares, desde que em coabitação
• Docentes e alunos das Faculdades de Medicina e de Medicina Dentária e das Es-

colas Superiores de Enfermagem e de Tecnologias da Saúde
• Profissionais e utentes das Cooperativas de Educação e Reabilitação de Crianças

Inadaptadas (CERCIS)
• Profissionais e utentes de outras instituições destinadas a crianças com perturba-

ções do desenvolvimento psicomotor e/ou comportamental
• Prostitutas(os). Nestes grupos a vacinação deverá ser iniciada após rastreio para

detecção de susceptíveis.
• Toxicodependentes



• Outros grupos de risco desde que o médico assistente ou a autoridade de saúde o
justifiquem por escrito.

Nestes casos, será tido em consideração que a vacinação (e respectivos encargos nomeada-
mente, o pagamento das vacinas), de trabalhadores não incluídos nos grupos de risco expres-
sos nesta circular, e cujo risco advém do exercício profissional (por exemplo, bombeiros, mem-
bros da Guarda Nacional Republicana, membros da Polícia de Segurança Pública, funcionári-
os dos serviços municipalizados, etc.) é da responsabilidade da respectiva entidade patronal
(pública ou privada), de acordo com a legislação em vigor.

3. Os toxicodependentes serão vacinados na sequência do seu atendimento em Unidades
do Serviço de Prevenção e Tratamento de Toxicodependência (SPTT) e após rastreio para
detecção de indivíduos susceptíveis. Apenas os toxicodependentes susceptíveis serão
vacinados.

4. O SPTT e as Sub-Regiões de Saúde articular-se-ão no sentido de dar cumprimento às
alíneas a) a e) desta circular. As Unidades do SPTT, para efeitos de vacinação contra a
hepatite B, funcionarão com o mesmo estatuto dos Centros de Saúde.

a) Assim, as Unidades do SPTT serão dotadas, através das farmácias das Sub-Regiões
de Saúde respectivas, do número de doses de vacina contra a hepatite B estimadas
como necessárias para cada ano. Devem também, ser-lhes fornecidas as vacinas ne-
cessárias para a actualização do PNV dos seus utentes e profissionais, nomeadamen-
te, a vacina contra o tétano e a difteria (Td).

b) O SPTT cumprirá as orientações e normas sobre vacinação que forem publicadas e
que serão remetidas às suas Unidades pelas Sub-Regiões de Saúde respectivas.

c) As Unidades do SPTT serão dotadas de “boletins e fichas de vacinação” destinados
aos seus utentes e criarão o respectivo ficheiro de vacinação. Sempre que se verificar
um acto vacinal, a informação referente à dose administrada será remetida ao Centro
de Saúde da área de residência do utente, quando esta for conhecida, excepto se, por
motivos de sigilo, o utente expressar a sua discordância, para que o Centro de Saúde
não fique a conhecer o seu estado de toxicodependência.

d) As Unidades do SPTT fornecerão às Sub-Regiões de Saúde respectivas dados esta-
tísticos semelhantes aos enviados pelos Centros de Saúde, utilizando para o efeito os
modelos de impressos constantes das normas.

e) O SPTT fornecerá às Sub-Regiões de Saúde as previsões de necessidades de vaci-
nas para cada ano.

Os serviços envolvidos na vacinação de toxicodependentes desenvolverão as diligências que
considerarem pertinentes para garantir aos utentes a confidencialidade necessária, sendo que,
deve ser ponderada a utilização de um carimbo no boletim de vacinação que contenha a
indicação de SPTT.

5) No caso de toxicodependentes que não utilizem as Unidades do SPTT, mas outros servi-
ços de saúde, se não existir nenhuma informação sobre o seu estado vacinal e ou imunitário,
o procedimento a aplicar será semelhante, com a determinação de marcadores serológicos
e eventual vacinação ou, em alternativa, os indivíduos serão referenciados para o SPTT.

6) Os filhos de mães AgHBs+ ou AgHBs desconhecido (por falta de resultados analíticos)
fazem parte das coortes de recém nascidos a vacinar universalmente no âmbito do Progra-
ma Nacional de Vacinação (PNV). No entanto, são um grupo com recomendações especi-
ais de vacinação, contempladas na Orientação Técnica nº 10 da DGS (pág 9).
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Os filhos de mães AgHBs+, devem ainda receber, na altura do nascimento, o mais preco-
cemente possível e sempre nas primeiras 12 horas de vida, imunoglobulina especifíca
(IGHB)

Quanto à determinação do AgHBs nas grávidas, devem ser seguidas as orientações emi-
tidas pela DGS relativas aos cuidados pré-concepcionais e ao acompanhamento da grávi-
da.

Ficam revogadas as Circulares Normativas nº 6/DTP de 28/07/92 da DGCSP e 12/DSDT de
04/08/95 da DGS.

O DIRECTOR-GERAL

Prof. Doutor José Pereira Miguel
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1/PNV+2006.htm 
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Doc. 75 pág.s (PDF - 580 Kb) em http://www.dgs.pt/ 
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Consultar 

Circular Normativa N.º 10/DT de 22/12/05, da Direcção-Geral da Saúde 

Doc. 16 pág.s (PDF - 225 Kb) em http://www.dgs.pt/ 
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Programa Klotho 

A Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida (CNSIDA) e o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência (IDT) desenvolveram o “Programa de identificação precoce da 
infecção VIH/sida e prevenção direccionado a Utilizadores de Drogas” - PROGRAMA 
KLOTHO. O Programa tem como objectivo assegurar a identificação precoce e prevenção 
da infecção VIH/sida entre os utilizadores de drogas e a sua correcta referenciação às 
unidades hospitalares. 

Estas duas instituições tomaram em conta os seguintes pontos: 

• A identificação precoce da infecção VIH/sida é fundamental para uma estratégia 
consistente e efectiva de Prevenção da transmissão da infecção e da ocorrência da 
Doença.  

• O conhecimento da seropositividade VIH contribui para a redução de 
comportamentos de risco face ao próprio e a outros.  

• A detecção precoce permite iniciar o tratamento numa fase inicial da infecção, 
aumentando a qualidade e a esperança de vida do indivíduo, assim como 
comportamentos protectores do seu estado de saúde.  

• O conhecimento real da infecção permite mobilizar recursos e respostas 
adequadas, reduzir a negação, estigma e discriminação que rodeiam a infecção 
VIH. 

• O consumo de drogas pode induzir situações de ilícito criminal e dificultar a 
aproximação às estruturas formais de cuidados de saúde. 

• Os utilizadores de drogas injectáveis apresentam inúmeras dificuldades de 
organização pessoal e social, que prejudicam a utilização dos serviços, bem como 
uma possível mudança de comportamentos derivada desta.  

• Os serviços de apoio a toxicodependentes e as estruturas de redução de danos, 
apreendem as particularidades dos códigos e dos valores da sub-cultura da droga 
e estabelecem relações de confiança entre os profissionais e os utilizadores de 
drogas possibilitando a passagem de uma mensagem credível de aconselhamento 
e prevenção. 

• A eficácia do aconselhamento e detecção precoce da infecção VIH entre os 
utilizadores de drogas passa pela articulação dos serviços de apoio a 
toxicodependentes e as estruturas de redução de danos com as estruturas formais 
de saúde. 

 

Este manual de procedimentos tem a intenção de auxiliar a implementação do Programa 
ADR para o VIH/SIDA. 
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Implantação local do programa 
A implementação local do Programa deve obedecer ao conjunto de pré-requisitos que a 
ET deve desenvolver antes de iniciar o processo de Aconselhamento, Detecção Precoce 
da Infecção VIH/sida (ADR).  

De uma forma genérica, cada CAT deve desenvolver as medidas que assegurem: 

1. a confidencialidade do teste VIH e seu resultado; 

2. o aconselhamento pré e pós-teste adequados à infecção VIH; 

3. a prestação do consentimento esclarecido para o teste, significando informação 
adequada e voluntariedade da decisão: 

i. Fornecimento de aconselhamento pré-teste sobre a razão do teste, 
tratamento e apoio psicossocial disponível para o caso do resultado ser 
positivo; 

ii. Assegurar a compreensão do utente; 

iii. Respeitar a autonomia individual. 

4. o encaminhamento e apoio social e emocional, após o teste, aos seropositivos 
para o VIH.  

 

 

O Fluxograma ADR 

Legenda : 

ADR – Aconselhamento, Detecção e Referenciação 
UD – Utilizador de Drogas 
TPS – Técnico Psico-Social 
TSS – Técnico de Serviço Social 
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Instalações 

É fundamental ter-se em conta a privacidade do utente e o tempo entre o 
aconselhamento e o teste.  

Devem ser efectuadas análises periódicas para avaliar a quantidade de tempo de espera, 
a adequação do espaço e o fluxo de utentes. 

Materiais Necessários 

Material necessário para a realização do teste: 
• Kits de Testes Rápidos; 
• Lancetas para picada digital; 
• Toalhetes de desinfecção  
• Pensos rápidos 
• Luvas 
• Contentor de resíduos 

Material de Informação, Educação e Comunicação (IEC) 
Para uma maior eficiência, a informação e sensibilização deve ser veiculada através de 
panfletos, brochuras e cartazes promovendo a importância da realização do teste rápido, 
reforçando a mensagem dos profissionais de saúde envolvidos no programa. Esta 
abordagem permite ao técnico centrar-se na interacção directa durante o 
aconselhamento.  

A informação deve estar disponível e acessível ao utente. Por exemplo, os preservativos 
devem estar disponíveis num local visível na sala de espera (i.e. boião de vidro) e à 
disposição do utente. Deve-se evitar o esgotamento de preservativos, pelo que um 
profissional do CAT deve assegura-se existência de preservativos na sala de espera.  

São materiais de IEC fundamentais: 
• Preservativos 
• Kit+ 
• Panfletos com informação sobre o teste VIH/sida 
• Brochuras sobre o a Infecção VIH/sida/ ISTs/ Tuberculose 

Outros Materiais 
Folha de Notificação da Infecção VIH/sida 

Capacitação e criação da equipa dinamizadora 
O aperfeiçoamento das boas práticas em saúde é uma busca constante dos profissionais 
comprometidos com a saúde do indivíduo. Trabalhar em equipa é um dos factores 
essenciais para atingir este objectivo.  

A CNSIDA e o IDT consideram fundamental criar uma equipa multidisciplinar para liderar 
localmente este Programa – Equipa Dinamizadora. A equipa ideal deverá ser composta 
por: 

• Enfermeiro; 

• Médico; 

• Psicólogo; 

• Técnico psico-social. 

• Técnico de Serviço Social 

A equipa dinamizadora deve desenhar a implementação local do Programa, com a 
supervisão do Director do CAT. 
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O Aconselhamento VIH/sida é uma comunicação confidencial entre um utente e um 
profissional de saúde, direccionada para permitir ao utente lidar com o stress e tomar 
decisões pessoais relativamente ao VIH/sida. O processo de aconselhamento inclui a 
avaliação do risco de transmissão do VIH, a facilitação de comportamento preventivo e a 
avaliação de mecanismos para lidar com o vírus, quando o utente é confrontado com um 
resultado positivo.  

O profissional de saúde responsável pelo processo de aconselhamento, 
independentemente da sua formação profissional, deve reunir um conjunto de 
características base: 

Genuinidade: Esta é uma parte importante do processo de comunicação. A 
pessoa genuína é, simplesmente, aquela que é ela própria, sem falsidade. Uma 
relação genuína entre profissional de saúde e utente é a base do aconselhamento 
de sucesso. O interesse genuíno reflecte-se na linguagem corporal. 

Capacidade de ouvir: Ouvir envolve estar atento às mensagens verbais e não-
verbais do utente. Como profissional de saúde, o modo como se responde está 
eminentemente ligado ao modo como se ouve. A forma como ouvimos pode 
encorajar ou desencorajar o utente a continuar a falar. Só quando ouvimos, 
podemos ser realmente empáticos. 

Consideração positiva incondicional. Sensibilidade, respeito, simpatia e 
consideração são ingredientes eficientes do aconselhamento. Demonstrar empatia 
é fundamental em qualquer relação.  

Crença no utente. Seja capaz de comunicar ao utente que acredita nele. Para o 
utente, é muito reconfortante perceber que alguém entende como ele se sente. 

Sensibilidade cultural. Respeite a cultura e crenças do utente. Seja sensível aos 
contextos culturais e tradicionais. A cultura informa as pessoas sobre o modo 
como elas fazem as coisas e quando as fazem. Reconheça as diferenças, explore 
as diferentes crenças e faça perguntas para aumentar o seu conhecimento e 
optimizar a assistência prestada. 

Mostrar o caminho. Ajude o utente a pensar nas várias alternativas disponíveis 
e trabalhe com eles no sentido de considerar as vantagens, desvantagens e 
implicações de cada alternativa. No entanto, não tome para si a responsabilidade 
pelos problemas do utente, pois isto pode criar dependência. 

Honestidade. Reconheça as suas próprias limitações e refira-as a outra fonte 
experiente e conhecedora, se possível. Se não souber responder a alguma coisa, 
diga-o ao seu utente. Os profissionais de saúde devem ter noção das suas 
próprias limitações e a capacidade de as afastar da relação de aconselhamento. 

Livre-expressão. Não impeça a livre expressão de sentimentos (choro, raiva, 
etc.). O impedimento da livre expressão de sentimentos pode ser causada pela 
pressão do trabalho – o profissional de saúde tem outros utentes à espera, ou 
talvez se sinta desconfortável com as emoções expressas. Se o profissional de 
saúde estiver sob pressão, é importante relembrar que a pessoa mais importante, 
em qualquer altura, é o utente que está à sua frente. Tem de trabalhar primeiro 
com ele, antes de passar ao próximo utente.  

Não fazer juízos de valor. Evite cair na armadilha de tomar partido e decidir 
quem está certo e quem está errado. Você está ali para ouvir e não para julgar. 
Deve demonstrar aceitação. 

Controlar a situação. Mantenha-se focado e não se disperse. Isto acontece, 
normalmente, se prestar atenção aos conteúdos – desfrutar os pormenores da 
história – e não seguir o procedimento. 

Empatia. É a capacidade de ver o problema como os utentes o vêem, no entanto, 
com alguma distância, observando objectivamente o que se passa com o utente e 
na relação de aconselhamento. 

Conhecimento. É essencial obter informação precisa e actualizada. Os 
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profissionais de saúde devem estar bem informados sobre o seu campo de 
actuação, incluindo sobre os serviços e recursos disponíveis ao seu grupo de 
utentes, dentro do seu ambiente e comunidade. 

A CNSIDA e o IDT consideram que o aconselhamento pode ser prestado por um 
enfermeiro ou um psicólogo, devidamente treinados para o efeito. 

É fundamental que os responsáveis locais (Delegação Regional do IDT e Director do CAT) 
assegurem às equipas processos de capacitação que levem em consideração a sua 
realidade e a auxiliem na reorganização dos seus processos de trabalho. É importante 
promover espaços de reflexão e troca de experiências que auxiliem a qualificação da 
equipa líder. Encontros regulares permitem aos profissionais perceber as suas aptidões e 
as áreas em que precisam de melhorar, e podem também aprender novas técnicas com 
os colegas. As discussões de casos constituem uma oportunidade para os profissionais 
discutirem questões específicas ou problemáticas colocadas pelos utentes, permitindo 
aos profissionais compreender melhor as preocupações relativas aos utentes infectados 
ou em risco. Estas conferências proporcionam ao profissional de saúde um «escape» 
perante o cansaço de lidar com situações difíceis. As discussões podem centrar-se num 
utente difícil de atingir ou em elementos específicos (ex. desenvolver planos de redução 
de riscos aceitáveis e práticos junto de utentes que negam a dimensão do próprio risco 
de contrair o VIH). A frequência destas conferências deve ser equilibrada com o volume 
de utentes, sendo realizadas pelo menos uma vez por mês. 

Implementação e gestão da rede de referenciação  
No contexto da prevenção, aconselhamento e teste do VIH, a referenciação é o processo 
no qual são equacionados os serviços de apoio e de prestação de cuidados (ex. marcação 
de consulta hospitalar) e de acessibilidades aos serviços. A Referenciação deve ainda 
incluir esforços num acompanhamento continuado, necessário ao contacto com as 
entidades de apoio e médico. 

Cabe à equipa dinamizadora estabelecer, quando não exista, a rede de referenciação. A 
rede de referenciação deve ser composta por:  

• Avaliação clínica e tratamento: os utentes VIH positivo devem ser 
encaminhados para serviços hospitalares específicos. Para os indivíduos VIH 
positivo é ainda importante o rastreio e a profilaxia das infecções oportunistas 
relacionadas com a infecção pelo VIH. Estas co-morbilidades (ex. TB, ISTs e 
hepatites), quando não tratadas, podem representar riscos para a saúde pública.  

• Apoio Social. Os utentes com múltiplas necessidades de apoio social devem ser 
referenciados aos serviços de apoio social. Um guia de referenciação deve ser 
elaborado e actualizado para ajudar os técnicos a fazer as referenciações 
convenientes para os serviços disponíveis na comunidade. A resposta adequada 
dos serviços sociais promove a adesão dos utentes aos cuidados médicos e a 
redução de comportamentos de risco. 

O correcto funcionamento da rede de referenciação exige a formalização das relações 
inter-institucionais (anexo: minuta de protocolo entre CAT/ Unidade Hospitalar) e a 
identificação de pontos focais em cada instituição. 

Adicionalmente, a articulação formal com grupos organizados da sociedade civil tem 
demonstrado ser uma estratégia eficaz para ampliar o acesso ao serviço e o suporte 
social aos indivíduos infectados pelo VIH.  

 

Monitorização e supervisão internas 
Cada ET deve estabelecer um processo sistemático de monitorização e supervisão. Para 
tal, é necessário consolidar a institucionalização da prática de ADR. Encontros periódicos, 
que permitam reflexão, troca de experiências, problematização das situações e 
dificuldades encontradas, reorganização interna processual, devem ser viabilizados pelo 
director do ET, pois são importantes para a melhoria qualitativa do ADR.  

Para a avaliação da efectividade do ADR é fundamental uma uniformidade mínima das 
Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida – Alto Comissariado da Saúde 
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acções implantadas e a implementação de um sistema de registo que permita uma 
melhor e mais fidedigna visibilidade dos resultados. A Coordenação Nacional para a 
Infecção VIH/sida e o IDT desenvolveram um sistema informático específico para este 
Programa. Este sistema é apenas eficaz se for rentabilizado por dados provenientes de 
cada ET. Para tal, é imprescindível preencher a “folha de colheita de dados” e 
proceder ao seu envio mensal para o NAT  

O sucesso do Programa, para além de depender do empenho de cada profissional 
envolvido, depende dos resultados da sua monitorização e avaliação. 

(1) Acolhimento 

O acolhimento é definido como a capacidade de atenção e disponibilidade para receber 
bem o utilizador de drogas, ouvir o motivo que o levou ao serviço e dar respostas às 
suas demandas.  

O acolhimento é um procedimento de rotina do ET e habitualmente é fornecido por 
técnico psico-social (TPS). Para além do previsto no processo de rotina o TSS deverá dar 
início ao Fluxograma ADR, encaminhando o utente para a triagem (prestada por um 
enfermeiro ou psicólogo).  

(2) Triagem 

Irão aceder a este passo os utentes em primeira consulta (encaminhado pelo TPS - 
acolhimento) e os utentes em tratamento encaminhados pelo seu terapeuta. 

A triagem é prestada por um enfermeiro ou um psicólogo com perfeito conhecimento do 
Programa. Este profissional de saúde deverá explicitar e sensibilizar o utente a entrar no 
programa.  

Para além do mais, o profissional de saúde deverá iniciar o preenchimento da folha de 
colheita de dados através dos dados existentes no processo do utente. A folha de 
colheita de dados irá acompanhar o utente durante todo o processo.  

 

(3) Aconselhamento Pré-teste 

A realização de testes para a pesquisa de anticorpos VIH pressupõe informação prévia ao 
teste, de modo a que este se realize de forma esclarecida e bem informada, 
designadamente no que se refere ao significado de um resultado positivo ou negativo, 
formas de transmissão e prevenção. Para além destes conteúdos, devem ser ainda 
abordados os seguintes tópicos: promover a auto-percepção do risco; explorar o último 
incidente de risco; rever as últimas experiências de redução de risco; analisar os 
incidentes de risco e verificar a existência de possíveis padrões de risco. 

É fundamental que o mesmo profissional de saúde que preste o aconselhamento pré-
teste, preste o aconselhamento pós-teste. 

Componente do Protocolo de Aconselhamento: Sessão Inicial  Tempo (Minutos) 

1. Introdução e orientações para a sessão 2-4 

2. Avaliar a auto-percepção do risco do utente 2-3 

3. Explorar as especificidades da última situação de risco 2-3 

4. Rever experiências de redução de riscos anteriores 2-4 

5. Síntese dos incidentes de risco e padrões de risco 2-4 

Tempo total 10-18 
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Componente 1 

Estabelecer os parâmetros da sessão, descrever os papéis e responsabilidades 
do paciente e do profissional de saúde e estabelecer consensos com o utente 
relativos aos objectivos da sessão. 

Tempo: 2 minutos 

Para estabelecer uma relação inicial com o utente, o profissional de saúde necessitará de 
mostrar um ar positivo, uma preocupação genuína e responder de forma empática ao 
utente. Esta relação de ajuda contribui para construir uma atmosfera de confiança e 
determinará o sucesso da sessão. O profissional de saúde deverá ter em conta que 
questões relacionadas com comportamentos sexuais e de consumo de droga podem ser 
sensíveis e de difícil abordagem para o utente. Este deve ser ajudado a sentir-se 
confortável com os procedimentos clínicos, perceber o papel do profissional de saúde e 
ser claro em relação ao conteúdo e objectivo da sessão. Se o utente for claro sobre as 
expectativas e o processo, o profissional de saúde conseguiu reduzir a ansiedade do 
paciente e aumentar a sua capacidade de concentrar-se na sessão. Esta definição clara 
da sessão permite adequar, ao utente, o modelo racional e responsável da mudança 
comportamental. É importante que o profissional de saúde conduza a sessão, de forma 
mais aproximada possível à descrição inicial feita ao utente. Se tiver que se desviar do 
que indicou, deve explicar isso ao utente. 

O profissional de saúde deve mostrar-se confiante, por um lado, em perceber o 
comportamento de risco do utente e, por outro, na capacidade do paciente para iniciar 
um processo de redução de riscos. Deve também, transmitir um nível adequado de 
urgência e preocupação relativamente aos riscos de infecção VIH do utente. Nesta parte 
da sessão, o profissional de saúde deve transmitir a ideia de cooperação e de empenho 
mútuo, face a um compromisso sério de redução de riscos. 

 
Introdução e Orientações para a Sessão 

Protocolo Conteúdo 

Apresentar-se ao utente  Olá, o meu nome é... 
Vou conversar consigo sobre o VIH 

Explicar o papel do profissional 
O meu papel é trabalhar consigo para identificar o 
seu grau de risco de infecção VIH e explorar as 
questões relacionadas com estes riscos 

Rever o processo de teste rápido  
A. Resultado no mesmo dia 
B. Significado do teste se for negativo 
C. Preliminar se for positivo  
D. Exigido teste de confirmação se for 

positivo 

Hoje vai receber um teste que pode ser novo para si. 
Por isso, gostava de rever consigo 4 pontos (A-D). 
A confirmação de um teste positivo é feita no 
hospital. 

Indicar a duração da sessão (15-20 minutos antes 
do teste e 10-20 minutos depois do teste, para 
entrega do resultado e aconselhamento  

Hoje vamos falar duas vezes. Agora, falaremos 
durante cerca de 15 minutos. Depois de ter estado a 
fazer o teste falaremos mais 10 a 20 minutos. 
Durante a segunda sessão irá receber o seu 
resultado. 

Preparar o paciente para o aumento do nível de 
ansiedade enquanto espera os resultados do teste 

A. Informação irá esclarecer o significado 
dos resultados 

B. Importância de o utente se centrar na 
sessão de aconselhamento 

Pode ser tenso para si saber que o resultado do seu 
teste ao VIH será entregue em 30 minutos, mas a 
informação que lhe damos, bem como o exame e o 
esclarecimento ajudá-lo-ão a perceber o significado 
dos resultados.  
É importante que se concentre nesta sessão.  

Sublinhar o conteúdo da sessão 
A. Exploração dos riscos de VIH 
B. Identificação dos desafios para RR 
C. Discutir estratégias para reduzir riscos  
D. Desenvolver um plano de RR 
E. Fornecer referenciações 

Como indiquei, hoje vamos analisar juntos os seus 
riscos de contrair VIH e como tentou reduzi-los. 
Vamos falar de mudanças que pode fazer para, no 
futuro, reduzir os seus riscos e desenvolver um plano 
nesse sentido 
Por vezes temos disponíveis serviços que ajudam 
neste processo de redução dos seus riscos. Se 
estiver interessado, falaremos também disso 

Abordar questões e preocupações imediatas Antes de avançarmos, tem algumas preocupações de 
que queira falar neste momento? 
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Fazer o resumo do processo 
Agora vai falar comigo cerca de 15m, depois fazer a 
colheita de sangue e depois do exame, irá voltar aqui 
para receber o resultado do teste  

Avaliar a auto-percepção do risco do paciente  
Protocolo Conteúdo 
Discutir a razões para fazer o teste Porquê fazer o teste ao VIH? 
Ouvir e identificar comportamentos que coloquem 
o paciente em risco de VIH  

O que o faz pensar que pode ter estar infectado 
com o VIH? 

Dirigir a atenção do utente Pratica sexo seguro? 
para o comportamento de risco Se sim: diga-me o que significa para si sexo 

seguro. 
Partilha seringas? 
O que tem feito que o possa levar a pensar que 
correu o risco de infecção pelo VIH? 

Abordar o grau de preocupação do utente sobre 
ter/adquirir VIH 

Quando partilha seringas, já pensou que pode estar 
a expor-se ao VIH? 
 
Quando tem sexo sem protecção, já pensou que 
pode estar a expor-se ao VIH? 
 

Discutir o histórico de testes ao VIH e as alterações 
de comportamento consoante os resultados 

Já alguma vez fez o teste ao VIH? 
Se sim: como foi a experiência? O aconselhamento 
e os resultados do teste afectaram a forma como 
se sente em relação ao VIH? 

Identificar e abordar exemplos de situações em 
que as crenças do utente estão em contradição 
com os comportamentos ou em que existem 
sentimentos contraditórios sobre a redução de 
riscos. 

Há actualmente melhores tratamentos para o VIH, 
mas não há cura. Quando se tem, é para toda a 
vida. 

 

Componente 2 

Envolver o utente numa exploração inicial do seu comportamento de risco de 
infecção VIH. O objectivo é aumentar o seu grau de preocupação em relação a 
estes comportamentos e aumentar a sua auto-percepção do risco   

Tempo: 2-3 minutos  

O profissional de saúde tenta focalizar a atenção do utente no seu comportamento e nos 
riscos de contrair VIH que este comporta. A abordagem a esta componente da sessão 
mudará consoante as questões particulares do paciente relativamente ao risco de VIH: 1. 
Aumentar a auto-percepção do risco; 2) Abordar a dissonância cognitiva (ex. quando as 
crenças e os comportamentos estão em desacordo) e as ambivalências (sentimentos 
contraditórios) sobre a redução dos riscos; 3) Aumentar a auto-eficácia (acreditar no seu 
próprio poder ou capacidade de fazer alguma coisa); 4) Invocar normas de conduta ou 
normas comunitárias. O processo destina-se a ajudar o utente a ficar motivado e 
empenhado em abordar questões e preocupações sobre o VIH com o profissional de 
saúde. No final desta parte da sessão, o utente deverá estar totalmente envolvido na 
sessão e empenhado em reduzir os riscos de infecção VIH. 

Componente 3 

Facilitar a compreensão do utente sobre questões e circunstâncias que 
contribuem para a adopção de comportamentos de risco 

Tempo: 2-3 minutos 

O profissional de saúde deve ter uma abordagem aberta e interrogativa em relação a 
esta parte da sessão. Esta abordagem irá estimular a curiosidade do paciente e encorajá-
lo à auto-reflexão e a examinar os seus comportamentos de risco. A exploração do 
comportamento de risco deve ser específica. Uma discussão aprofundada sobre o mais 
recente comportamento de risco pode ajudar o paciente a esclarecer como e porque 
ocorreu. O que inicialmente pode ter parecido um acidente ou um incidente não habitual 
começa a ganhar contornos claros sobre circunstâncias concretas que contribuíram para 
a decisão do utente se envolver em comportamentos de risco. Este processo pode 
desmistificar o comportamento de risco para o utente. As questões colocadas pelo 
profissional são dirigidas para esclarecer todo um conjunto de factores que possam ter 
contribuído para o comportamento de risco. O profissional deve estar consciente de que 
as emoções, os acontecimentos recentes, o consumo de substâncias, a auto-estima e 
outras características e questões do utente podem influenciar um incidente de risco 
particular ou um padrão de comportamento de risco. O profissional e o utente devem 
trabalhar juntos para compreender o contexto em que o comportamento de risco ocorre. 
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Se o comportamento de risco é episódico ou repetitivo, o profissional deve tentar 
descobrir os factores que contribuem para este padrão de comportamento de risco. 

 
Explorar a especificidade da última situação de risco 
Protocolo  Conteúdo 
Explorar o quem, o quê, onde, e como aconteceu a 
exposição mais recente ao risco 

Fale-me da última vez que partilhou seringas; 
Foi uma situação não habitual, ou já ocorreu antes? 
Esta exposição aconteceu com alguém que 
conhecia? 
Fale-me um pouco do seu parceiro. 

Abordar o nível de risco aceitável para o utente Como conheceu esta pessoa? 
Onde tiveram sexo? 

Abordar se houve comunicação sobre VIH com 
parceiros 

Como decidiram ter sexo? 
Falou sobre os riscos de VIH ou do teste?  
Teve alguma preocupação sobre ter sexo com esta 
pessoa? 
Pensou que essa pessoa podia ter VIH? 

Identificar circunstâncias que contribuem 
(contribuíram) para este comportamento de risco 

O que pensa que o impediu de se proteger nessa 
ocasião? 

Identificar vulnerabilidade e factores que 
desencadearam o incidente/padrão de 
comportamento de risco 

Por ocasião desta exposição tinha estado a beber 
ou a tomar drogas? 
Aconteceu alguma coisa (s) na sua vida que possa 
ter contribuído para aumentar o seu 
comportamento de risco? 

Avaliar o padrão de comportamento de risco (ex. 
frequentemente, ocasionalmente, devido a um 
incidente não habitual) 

Teria tido o mesmo comportamento se soubesse 
que esta pessoa tinha VIH? Saber teria feito 
diferença? 
Parece que está preocupado com o VIH, mas 
continua a ter sexo sem protecção. 

Identificar e abordar exemplos onde crenças e 
comportamentos são díspares ou quando os 
sentimentos sobre a redução de riscos são 
contraditórios. 

Há actualmente melhores tratamentos para o VIH, 
mas não há cura. Quando se tem, é para toda a 
vida. 

Componente 4 

Identificar as tentativas construtivas do utente para reduzir os riscos, explorar 
as barreiras relativas à mudança de comportamento, transmitir compreensão e 
fornecer apoio relativo a estas questões 

Tempo: 2-4 minutos 

O profissional de saúde deve explorar qualquer iniciativa de mudança do utente para 
reduzir os seus riscos. Tal fornece ao profissional de saúde a oportunidade para apoiar e 
encorajar o utente. O profissional deve tomar nota de todas as intenções do utente, 
comunicação e acções relativamente à redução de riscos de infecção pelo VIH. O 
profissional deve enumerar os obstáculos encontrados pelo utente quando tentou fazer 
mudanças no comportamento. Deve igualmente, abordar com sensibilidade os desafios 
que o utente encontrou ou observou. É importante saber que a mudança de 
comportamento é um processo complexo, difícil e desafiador. Especialmente se o utente 
tem dificuldade em articular os seus comportamentos com as suas experiências de 
redução de riscos, explorar a sua percepção sobre as preocupações dos seus 
semelhantes e da comunidade relativamente à prevenção do VIH. Além disso, encorajar 
o utente a articular as suas atitudes e crenças sobre o comportamento de risco de VIH 
pode fornecer novas pistas. Este processo permite ao utente verbalizar em que medida 
abordou a questão do VIH e fornece ao profissional dados sobre as capacidades e 
dificuldades do utente em iniciar e continuar uma mudança de comportamento. Durante 
esta parte da sessão, o profissional pode esclarecer sobre informação incorrecta que o 
utente possa ter. 

Rever experiências anteriores de redução de riscos 
Protocolo Conteúdo 
Identificar tentativas bem sucedidas de práticas 
sexuais seguras/ utilização de seringas 
esterilizadas 

Há alguma altura específica em que se lembre de 
ter praticado sexo mais seguro? Pode falar sobre 
isso? 
Como é que lidou com isso? 

Identificar obstáculos à redução dos riscos Qual foi a maior dificuldade em reduzir riscos de 
VIH? 
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Explorar factores que desencadeiam/situações que 
aumentam as probabilidades de comportamento de 
risco 

As drogas e o álcool levam a que tenha sexo 
inseguro? Se sim fale-me disso. 
Houve alturas na sua vida (sentir-se deprimido, 
desempregado, rompimento de uma relação) em 
que sentisse que tenha sido mais difícil praticar 
sexo seguro? 
Com que parceiros considerou mais difícil usar 
preservativo? 
Há situações particulares ou pessoas em que 
considere difícil negociar ou práticas sexuais 
seguras? 

Explorar conversas com amigos/parceiros sobre 
riscos 

Fala com os seus amigos/parceiros sobre 
preocupações relativas a VIH? 
Quando surgiram questões relacionadas com a 
redução do risco de infecção VIH com um parceiro 
sexual, como é que correu a conversa? Como se 
sentiu em relação a isso? 

Discutir qual o nível de risco aceitável para o 
utente 

Com que tipo de actividade sexual se sente à 
vontade em termos de reduzir o risco de contrair 
VIH?  

Identificar e abordar exemplos em que as crenças 
e os comportamentos do utente sejam 
discordantes ou quando há sentimentos 
contraditórios sobre a redução de riscos 

As actividades em que diz estar à vontade 
envolvem alguns riscos de ser infectado com o VIH. 
Mas disse que está preocupado o VIH. Fale-me 
disso 

Componente 5 

Sumariar e caracterizar os comportamentos de risco do paciente, identificando 
os seus padrões de risco e tomando nota das vulnerabilidades específicas e 
factores que desencadeiam comportamentos de risco. 

Tempo: 2-4 minutos 

O objectivo desta parte da sessão é permitir que o utente compreenda a complexidade 
dos factores que influenciam o comportamento de risco. O profissional de saúde enumera 
os factores inter-relacionados que influenciam os comportamentos de risco do utente. 
Esta enumeração fornece ao utente uma perspectiva organizada da sua própria 
narrativa. A abordagem deve ser feita com empatia e sem julgamentos de valor, o que 
ajudará o paciente a compreender o seu próprio comportamento. Este processo aumenta 
a colaboração entre o utente e profissional na tentativa de redução dos riscos de infecção 
do utente. Pode parecer um paradoxo, mas o profissional deve simultaneamente atribuir 
um sentido de urgência na compreensão deste comportamento e, ao mesmo tempo, ser 
claro sobre as consequências se o paciente não conseguir dar prioridade e reagir a esta 
situação. Esta componente da sessão fornece as bases sobre as quais o plano sobre a 
redução do risco será desenvolvido. O profissional deverá fazer um resumo dos principais 
aspectos desta parte da sessão em que fornece o resultado do teste e aborda a redução 
dos riscos. No fim desta parte, o utente dirige-se para a sala de colheita de sangue se for 
caso disso ou para a sala de espera para retomar a sua posição na fila.  

 
Fazer o resumo da situação e/ou padrão de risco  

Protocolo  Conteúdo 
Resumir a informação que o paciente forneceu  Esta é a maneira como entendo a sua situação 

relativamente ao risco de infecção VIH (resuma a 
questão chave dada pelo utente) 
Esta é a maneira como vê o seu comportamento de 
risco? Há outras questões que precisamos de falar? 

Colocar o comportamento de risco no contexto 
alargado da vida do cliente 

Há vários factores que afectam o seu 
comportamento de risco (enumere 
comportamentos, conversas ou consumo de 
substâncias específicos). 

Anotar o padrão de comportamento de risco Vamos perceber com que frequência estas 
situações de risco acontecem. 

Identificar factores chave/ vulnerabilidade Tendo em conta o que falámos, o que pensa ser 
mais provável de o colocar em risco de infecção do 
VIH?  

Sublinhar as preocupações e urgência relativas aos 
riscos do utente (se necessário) 

Parece que, a menos que estas questões sejam 
enfrentadas, irá continuar envolvido em 
comportamentos de risco e pode ficar infectado 
com VIH. 
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Aponte exemplos em que as crenças e o 
comportamento do utente sejam discordantes ou 
quando há sentimentos contraditórios sobre a 
redução de riscos 

Parece que há um nível de risco em relação ao qual 
se sente à vontade. Ao mesmo tempo afirma que 
seria horrível ficar infectado com o VIH. Pode 
ajudar-me a perceber isto? 

Encorajar e apoiar o utente a reconhecer questões 
de risco 

Ao vir fazer um teste ao VIH e participar neste 
projecto é o primeiro passo para identificar o seu 
comportamento de risco. 

Informar o utente que irá em seguida fazer o teste 
rápido. Preparar o utente para voltar ao 
profissional de saúde para receber o resultado do 
teste e desenvolver o plano de redução de riscos. 

Agora vai fazer a análise. Quando acabar irá voltar 
aqui e falaremos sobre o seu resultado ao VIH e 
desenvolveremos um plano. 

Nota: o profissional deve indicar ao utente que isto conclui a primeira parte da sessão de 
aconselhamento e pedir-lhe que pondere as questões discutidas durante a realização do 
teste. O profissional de saúde deve reiterar que quando o utente voltar irá receber o 
resultado do teste ao VIH, e nessa altura, desenvolver em conjunto um plano de redução 
de riscos. Deve prestar ao utente instruções claras que o encaminhem para a sala de 
colheitas ou para a sala de espera. Deve, ainda, indicar onde esperar no caso dos 
resultados ou do próprio não estiverem imediatamente disponíveis. 

(4) Teste Rápido 

O teste rápido deve ser feito por um profissional habilitado para o efeito. 

Material Necessário 

TEST – Dispositivos de teste. Embalados individualmente. Deve ser 
verificada SEMPRE a validade do Teste 

DIL – Diluente ou Tampão 
PIP – Pipetas descartáveis  
Lanceta para picada digital 
Toalhetes com álcool  
Caneta de Feltro 
Luvas 
Contentor de resíduos infecciosos (1L) 
 

Procedimento 

Todo o procedimento deve ser efectuado com luvas. 

1. Deixar TEST e DIL atingirem a temperatura ambiente (15-25ºC) antes do início do 
teste. 

2. Remover o TEST da bolsa. 

3. Identificar o TEST com dados do utente (iniciais) 

4. Desinfectar o dedo do utente com o toalhete. 

5. Picar o dedo do utente e descartar a lanceta em recipiente próprio. A picada deve 
ser efectuada na extremidade do dedo. Para que o utente sinta menos dor, o dedo 
deve ser picado na zona lateral. 

6. Descartar a lanceta em recipiente próprio  

7.  Colher o sangue com a PIP até à marca existente.   

8. Segurar a PIP verticalmente na janela de amostra (S) na parte inferior do TEST e 
dispensar 20μL de sangue (marca na PIP). O sangue deve ser totalmente 
absorvido. 

9. Descartar a pipeta em recipiente próprio 

10. Adicionar 3 gotas (aproximadamente 120μL) de DIL na janela de amostra (S). 

11. Ler o resultado entre 5 e 20 minutos. Amostras muito reactivas apresentarão a 
linha teste em poucos minutos. Amostras pouco reactivas podem necessitar de 
um período mais longo até ao máximo de 20 minutos. 

NOTA:  Os testes não devem ser interpretados após 20 minutos. 
Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida – Alto Comissariado da Saúde 
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Interpretação do Resultado 

TESTE NEGATIVO  

Apenas é apresentada uma linha de controlo (C) na parte superior da janela 
rectangular. O aparecimento da linha de controlo significa que os reagentes e o teste 
funcionaram em conformidade. 

TESTE POSITIVO  

Uma ou mais linhas (para alem da C) indica um resultado positivo. A linha 1 indica um 
resultado positivo para o VIH1, e a linha 2 indica um resultado positivo para o VIH2. 
Intensidades diferentes entre as linhas são irrelevantes para a interpretação do 
resultado. 

TESTE INVÁLIDO  

Se não aparecer a linha de controlo o teste é considerado inválido, mesmo que apareça 
uma linha de teste. O teste deve ser repetido com um novo TEST.  

 

(5) Aconselhamento Pós-teste 

A realização de testes para pesquisa de anticorpos VIH implica a possibilidade de dar 
orientação, encaminhamento e apoio emocional, após o teste, aos seropositivos. O 
aconselhamento pós-teste deve incidir sobre: Revisão do plano de redução do risco; 
Negociação de um novo plano de redução do Risco; Identificação das fontes de apoio e 
fornecimento de serviços de referenciação. 

Componente do Protocolo de Aconselhamento  Tempo (Minutos) 

6. Fornecer os resultados do teste 2-10 

7. Negociar um plano de redução de riscos 4-5 

8. Identificar fontes de apoio e fazer referenciações adicionais  3-4 

9. Dar um cartão com a marcação de uma consulta ou um lembrete para 
follow-up 1-2 

Tempo total 10-21 

Componente 6a - Resultado Negativo (5-)  

Entregar resultados negativos do teste ao VIH de forma clara e precisa, 
enfatizando a necessidade do utente iniciar a redução dos riscos a fim de 
permanecer negativo 

Tempo: 1-2 minutos 

O profissional de saúde deve entregar o resultado do teste usando termos simples, e 
evitando o jargão técnico. O utente pode ficar muito aliviado ao receber o resultado 
negativo. O profissional deve permitir que o utente desfrute a sua satisfação por não 
estar infectado, embora sublinhando a necessidade de mudar o comportamento para que 
permaneça negativo. Deve explorar, cuidadosamente, sentimentos e crenças do utente 
sobre o seu resultado negativo, particularmente no contexto do comportamento de risco 
que descreveu na sessão. Deve, igualmente, alertar para a possibilidade de o utente 
sentir-se desinibido (ex. sentir-se mais inclinado para se envolver em comportamentos 
de risco) em função do resultado. O utente pode acreditar que o resultado do teste indica 
que tem feito as «escolhas certas». É importante que o profissional de saúde sublinhe 
que o resultado negativo não indica que o parceiro(s) sexual ou de partilha de agulhas 
não está infectado. 

Há uma pequena possibilidade de que um comportamento de risco recente 
(especialmente no mês anterior) possa ter infectado o utente, sem que tal seja detectado 
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neste teste. No entanto, tanto o profissional como o paciente devem ter em conta que o 
actual resultado contempla todos os outros comportamentos de risco anteriores. O 
profissional deve ser cauteloso quando transmite a mensagem da necessidade de voltar a 
fazer o teste. Se não há um risco significativo nos três meses anteriores, não há 
necessidade de um novo teste, a menos que o utente tenha tido uma recente exposição 
ao VIH. Se houve uma exposição significativa e recente, há possibilidade de o utente ter 
ficado infectado. O profissional deve evitar uma discussão técnica sobre a quantificação 
do risco e recomendar, quando necessário, uma altura específica para eventualmente 
voltar a efectuar o teste. Demasiada atenção num novo teste desvia a atenção do 
processo de redução de riscos e frequentemente diminui o significado do teste negativo 
do VIH. 

 
Entrega de um resultado negativo 

Protocolo Conteúdo 
Recepção/Acolhimento do utente Bem-vindo de volta, entre e sente-se 

Entregar o resultado de forma clara e simples 
Vamos ver o resultado do seu teste, e depois 
vamos conversar sobre como perceber melhor o 
resultado. 

Rever o significado dos resultados Isto significa que há mais de três meses atrás não 
estava infectado com o VIH 

Notar a necessidade de considerar o resultado do 
teste tendo em conta a mais recente exposição ao 
risco 

No entanto, este resultado não nos diz nada sobre 
a última situação Como é que se sente ao saber 
que é muito provável que não esteja infectado com 
VIH? 
O que é que este resultado significa para si? 
de risco. 

Nota: O profissional de saúde deve ter consciência de que após a realização do teste, o 
utente pode estar muito ansioso por receber o seu resultado. O profissional deve tratar o 
paciente calorosamente e depois prosseguir com a sessão. Deve verificar a experiência 
do utente e as suas reacções ao teste e, se apropriado, integrar esta informação na 
sessão de aconselhamento. 

Componente 6b - resultado positivo (5+)  

Antes de se proceder à entrega de um resultado positivo, o profissional de saúde deve 
proceder à marcação da consulta no hospital. Este procedimento é vital para o 
encaminhamento e apoio médico do indivíduo, e para a realização das análises de 
confirmação. Um indivíduo apenas pode ser considerado positivo, após um teste 
confirmatório positivo.  

 

Entregar resultados preliminares positivos de forma a integrar os riscos do 
paciente na compreensão do resultado e reforçar a necessidade deste voltar 
para fazer um teste suplementar 

Tempo: 5-10 minutos 

A prioridade nesta parte da sessão é garantir que o utente entende correctamente o 
resultado do teste. O profissional deve entregar o resultado do teste inicial em termos 
simples, evitando o jargão técnico. Deve escolher uma linguagem que reflicta a 
probabilidade de o utente estar de facto infectado com VIH. Ao escolher os termos para 
comunicar o significado do resultado do teste, o profissional deve ter em conta o 
comportamento de risco relatado pelo paciente. Deve ser claro com o utente sobre o 
facto de que a informação que este deu no início da sessão, particularmente na 
averiguação dos riscos, pode ajudar a ambos a compreender o resultado do teste. Isto 
pode levar o utente a fornecer mais pormenores relativamente aos riscos, que 
anteriormente omitiu. O profissional deve lembrar ao utente que este resultado é 
preliminar e rever o processo de fazer um teste suplementar no hospital. Deve enfatizar 
a necessidade de um teste suplementar e identificar fontes de apoio enquanto aguarda 
por estes. O profissional deve estar consciente de que receber este resultado inicial pode 
ser desestruturante, e promover o feedback do paciente sobre como se está a sentir em 
relação ao resultado, dando o apoio adequado. 
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Entrega de um resultado positivo do teste rápido  

Protocolo Conteúdo 
Recepção/Acolhimento do utente Bem-vindo de volta, entre e sente-se. 
Entregar os resultados do teste de forma clara e 
simples 

O resultado do teste inicial é positivo, o que pode 
significar que está provavelmente infectado 

Rever o significado do teste preliminar 

Lembre-se que um primeiro resultado positivo 
precisa de ser confirmado antes de se concluir que 
está infectado com o VIH. 
Tendo em conta aquilo que analisámos sobre a sua 
potencial exposição ao VIH, este resultado pode ou 
não reflectir com precisão se está infectado com 
VIH. 

Permitir ao paciente assimilar o significado do 
resultado 

Tome o seu tempo. Temos muito tempo para falar 
sobre os resultados. 

Explorar a compreensão do paciente do resultado 
preliminar 

Como entende este resultado? 
O que é significa para si este resultado? 
Como se está a sentir com este resultado inicial? 

Constatar a forma como o utente está a lidar com o 
resultado preliminar 

Pode ser difícil lidar com a possibilidade de estar 
infectado com o VIH. Como está? 

Saber os desafios de lidar com um resultado inicial 
positivo e dar o apoio adequado 

Apesar de nós estarmos aqui para o ajudar, das 
suas relações pessoais, quem o pode ajudar a lidar 
com isto? 

Enfatizar a importância de um teste confirmatório 
É importante, independentemente das suas 
exposições anteriores ao risco, o teste 
confirmatório num hospital. 

 

Componente 7 

Desenvolver um plano específico e concreto para o paciente reduzir o risco de 
infecção pelo VIH, concebido de forma a optimizar a capacidade do utente o 
implementar com sucesso 

Tempo: 4-5 minutos 

O plano de redução de riscos é uma componente fundamental da sessão de 
aconselhamento de prevenção. Os profissionais de saúde devem ajudar o utente a 
identificar um comportamento de risco e a investir na mudança. É essencial que o plano 
associe as capacidades e aptidões do utente à sua motivação para alterar um 
comportamento de risco específico. Os profissionais devem desafiar o utente a ir além do 
que já tentou antes, em termos de redução de riscos. O plano deve ser específico na 
identificação do quem, o quê, onde e quando do processo de redução de risco. Deve ser 
concreto ao pormenorizar as sucessivas acções exigidas ao utente para implementar e 
completar o plano de redução de riscos. Finalmente, deve ser um incremento quando é 
dirigido para um único aspecto do comportamento de risco ou a um factor/questão 
particular que contribui para aquele comportamento de risco. O profissional deve evitar 
apoiar planos de redução de riscos que envolvam mudanças radicais ou pouco razoáveis 
na vida do utente. Este pode experimentar uma tentativa de ser saudável como resultado 
da experiência de fazer o teste, da ansiedade criada pelo teste, ou da qualidade do 
aconselhamento. Mensagens para redução de risco de cariz global tipo «usar sempre 
preservativo» ou «abstenha-se de sexo» não vão de encontro aos critérios apropriados 
ao plano de redução de riscos. O profissional deve garantir que o paciente concorda com 
o plano e está empenhado na sua implementação. Deve ser pedido ao utente que 
critique o plano e identifique os problemas que este lhe suscita. O profissional pode 
mesmo inquirir o utente sobre o plano ou dar exemplos plausíveis de obstáculos com que 
este pode deparar-se ao iniciar o plano. Estes obstáculos devem ser resolvidos com o 
utente e podem exigir uma revisão do plano. O processo de desenvolvimento de um 
plano representa o movimento do utente no sentido da redução dos riscos. De facto, é o 
segundo passo na redução dos riscos (sendo o primeiro o fazer o teste), para o qual 
deverá receber encorajamento e apoio considerável. 
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Negociar o Plano de Redução dos Riscos 

Protocolo Conteúdo 

Explorar o comportamento (s) que o utente 
esteja motivado/seja capaz de mudar 

Como gostaria de reduzir o seu risco de infecção pelo VIH? 
Há alguma forma que para si seja razoável para reduzir o risco 
de infecção? 
Se o utente indica uma mudança de comportamento radical tipo 
«sempre» ou «nunca»: É óptimo saber que quer de facto 
eliminar os seus riscos. Sabemos que a mudança normalmente 
se faz por pequenos passos. Qual seria o primeiro passo para 
atingir este objectivo? 

Identificar um passo razoável, mas 
desafiador para mudar o comportamento 
identificado  

Pode pensar em alguns pequenos passos que gostasse de dar na 
próxima semana no sentido de reduzir o risco de VIH? 

Fragmentar a acção de redução de riscos 
em passos concretos e específicos 

Agora que identificou algo que gostava de fazer, diga-me o 
sente que pode fazer para isto acontecer? 
Quando pensa que pode fazer isto? 

Identificar apoios ou barreiras ao passo de 
redução de riscos 

O que é que lhe pode dificultar a concretização deste passo? 
O que é que o pode tornar mais fácil? 
Se fosse capaz de dar este passo, como acha que se sentiria? 

Resolução de questões relacionadas com o 
plano 

O que é que acha que fará se alguma coisa (especificar) impedir 
que cumpra o seu plano? 

Confirmar com o utente se o plano é 
aceitável e razoável 

Agora que está à vontade com o plano, parece-lhe que ele é 
realista? 

Reconhecer os desafios à alteração de 
comportamento Fará mesmo algo de bom para si ao tentar cumprir este plano. 

Pedir ao utente para estar consciente dos 
aspectos fortes e das fraquezas do plano 
quando está a tentar cumpri-lo 

Tente ver o que funciona e o que não funciona no plano 

Documentar o plano de redução de riscos 
com uma cópia para o profissional de 
saúde. 

Vamos escrever o seu plano neste cartão de marcação de 
consulta para que tenha uma cópia dos pormenores específicos. 

Componente 8 

Identificar os recursos que aumentam a capacidade do utente para reduzir os 
riscos e implementar o plano de redução de riscos 

Tempo: 3-4 minutos 

Esta parte da sessão destina-se a identificar ou desenvolver apoio comunitário ou dos 
pares, na redução de riscos, ao utente, bem como para referenciá-lo para serviços 
profissionais dirigidos ao tratamento de questões específicas que o utente possa ter 
identificado. A prioridade desta componente da sessão é identificar um amigo ou familiar 
específico com quem o utente possa discutir o seu plano de redução e a quem relate a 
implementação e concretização do plano. Este passo é essencial visto que, as relações 
pessoais do utente podem dar um significado acrescido ao plano e aumentar as 
expectativas pessoais do utente sobre a concretização do mesmo. O profissional e o 
utente devem estabelecer um calendário durante o qual tal vai ocorrer. Quando irá o 
utente revelar o plano à pessoa? Quando irá o utente relatar os progressos ou 
concretização do plano à pessoa? 

 

Adicionalmente, o profissional deve analisar o processo de confiar o plano de redução de 
riscos ao terapeuta do utente, com a mesma acuidade utilizada no seu desenvolvimento.  

Identificar Fontes de Apoio para o Plano de Redução de Riscos 
Protocolo Conteúdo 

Enfatizar a importância de o utente discutir com 
um amigo de confiança ou familiar a intenção e 
conteúdo do plano 

É importante partilhar o seu plano de alteração 
comportamental com alguém. Esta equipa está aqui para 
o ajudar a encontrar algumas soluções. 

Identificar uma pessoa com quem o utente se 
sinta à vontade para revelar o plano 

Alguém sabe que veio ao CAT? 
Quem na sua vida lhe dá apoio? 
Com quem costuma falar sobre os desafios que encontra? 
Alguma vez você e os seus amigos falam sobre 
preocupações sobre VIH? 
Então, acredita que pode falar com (dizer o nome) sobre 
este plano. E como lhe vai contar? 

Estabelecer uma abordagem concreta e específica 
para o utente partilhar o plano com o seu 
amigo/a ou familiar 

É importante contar-lhe as suas intenções relativamente 
ao plano e depois dizer-lhe como correu. Pode fazer isso? 
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Pedir ao utente para estar consciente dos pontos 
fortes e fracos do plano quando está a tentar 
cumpri-lo  

Quando tentar este plano pense sobre o que o faz sentir 
bem e funciona, e que partes são difíceis ou 
desconfortáveis. Tente pensar em como melhorar ou 
alterar o plano para que este funcione melhor para si. 

Mostre confiança na capacidade do utente em 
concluir o plano 

Este plano foi elaborado por si. É um bom plano e 
acredito que é algo que pode realizar. 
Fez de facto mudanças em si. 

O profissional deve estar preparado para dar indicar os serviços do CAT ao utente. O 
encaminhamento neste contexto é particularmente importante na medida em que os 
serviços de que irá beneficiar podem completar ou potenciar o processo de redução de 
risco. Na medida do possível, o profissional deve fazer o encaminhamento interno de 
acordo com a facilidade do utente em aceitar aqueles serviços. O encaminhamento pode 
aumentar o plano de redução de risco mas, a não ser que seja a única alternativa, a 
concretização da referência não deve ser o objectivo principal do plano de redução de 
riscos. 

Identificar Fontes de Apoio – Fornecer Referenciações Adicionais 
Protocolo Conteúdo 

Abordar as questões persistentes ou difíceis de 
gerir que contribuem para o risco 

O seu plano parece mesmo bom. Mas há algumas 
questões importantes que contribuem para a manutenção 
dos seus riscos, que podem ser melhor abordadas com a 
ajuda ou apoio profissional 

Abordar a motivação do utente em procurar ajuda 
junto dos serviços do CAT.  

Avaliar o tipo de referenciação ao qual o utente 
estaria mais receptivo? 

Estaria mais à vontade a falar com um profissional de 
saúde individual, ou a frequentar um grupo de apoio? 
Desde que falámos sobre (o consumo de drogas ou 
álcool) os factores que contribuem para os seus riscos, já 
considerou todas hipóteses terapêuticas aqui do CAT? 
Há algum tipo de serviços que esteja a considerar utilizar? 

Reconhecer os desafios à alteração do 
comportamento 

Mudar o comportamento leva tempo e motivação, seja 
paciente consigo. Isto é desafiador, faça-o em pequenos 
passos, porque pequenas mudanças são o começo de 
mudanças maiores. 

Providenciar o encaminhamento interno 
apropriado  Este é o nome do seu terapeuta... 

Componente 9 

Garantir que o utente conclui o processo. Para os utentes VIH negativos, o 
profissional de saúde deve encorajar o prosseguimento do plano de redução de 
riscos. Quanto aos utentes com resultados iniciais positivos, o profissional de 
saúde deve garantir a marcação da consulta no hospital e realização do teste 
confirmatório) 

Tempo: 1-2 minutos 
Fornecer um cartão de marcação de novo teste 
(paciente VIH negativo em período de janela) 

Protocolo Conteúdo 

Rever com o utente a necessidade de fazer novo 
teste findo o período de janela 

O que o ajudaria a lembrar da altura em que deverá fazer 
novo teste? 
Tem uma agenda ou calendário? 
O próximo teste deve ser feito (dia/mês/hora). 

Rever a informação de contacto entre o utente e 
o profissional de saúde 

Deixe-me assegurar que sabe como me contactar se 
precisar de falar comigo. 

Fornecer um cartão de marcação consulta hospitalar e teste confirmatório 
(paciente VIH positivo em período de janela) 

Protocolo Conteúdo 

Rever com o utente a necessidade de fazer teste 
confirmatório 

O que o ajudaria a lembrar da altura em que deverá fazer 
novo teste? 
Tem uma agenda ou calendário? 
O próximo teste deve ser feito (dia/mês/hora), no 
hospital X, com o médico X. O telefone da consulta do 
hospital é  

Dar informações por escrito e de preferência em 
cartão próprio. Tem aqui os contactos do hospital... 

Rever a informação de contacto entre o utente e 
o profissional de saúde 

Deixe-me assegurar que sabe como me contactar se 
precisar de falar comigo. 

 

Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida – Alto Comissariado da Saúde 
Instituto da Droga e Toxicodependência 

18



PROGRAMA ADR                                                    MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida – Alto Comissariado da Saúde 
Instituto da Droga e Toxicodependência 

19

 

(6) Referenciação 

A referenciação assume um carácter essencial neste processo.  

Necessidades típicas referenciação 

Os utentes devem ser encaminhados aos serviços correspondentes às suas prioridades e 
necessidades e apropriados à sua cultura, linguagem, sexo, idade e o nível de 
desenvolvimento. 

O encaminhamento de casos devem ser sempre confidencial, e ao enviar uma pessoa a 
um centro de referência há que orientá-la para uma pessoa específica, antes de lhe dar 
uma nota de encaminhamento geral. Um sistema de encaminhamento somente pode 
funcionar bem se o profissional de saúde examina com a pessoa encaminhada as razões 
pelas quais este foi enviado. Sugere-se que se realizem reuniões periódicas entre os 
elementos da rede de referenciação para rever e melhorar o sistema de 
encaminhamento. 

1. Os utentes devem receber a informação necessária sobre a existência dos 
serviços e onde os encontrar (ex. nome de contacto, requisitos à aceitação, local, 
horário de funcionamento, telefones ou outros contactos).  

2. Os utentes devem dar consentimento à informação que estão a dar para que 
possa ser partilhada no âmbito da referenciação.  

3. Deve-se proceder, sob aceitação do utente, à marcação da consulta médica no 
hospital competente.  

4. Deve ainda ser confirmada a presença do utente na consulta médica. 

NOTA - Deve ser considerado como tempo máximo de espera por consulta médica ou 
marcação de análises 7 dia útil.   
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Assunto: Tabela de Correspondência entre os Grupos de 
Resíduos Hospitalares e os Códigos da Lista 
Europeia de Resíduos 

Nº:13/DA 
DATA:12/05/09 

 
Para: Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde e Operadores de Gestão 

de Resíduos Hospitalares 
 

Contacto na DGS: Engª Anabela Santiago - Divisão de Saúde Ambiental 
 

 
O Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece as regras gerais da 
gestão de resíduos, através do seu artigo 45º, criou o SIRER – Sistema Integrado de 
Registo Electrónico de Resíduos, pretendendo agregar toda a informação relativa 
aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e às entidades que 
operam no sector dos resíduos, estando a operacionalização deste Sistema a cargo 
da Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
Com a entrada em vigor da Portaria nº 320/2007, de 23 de Março, foi revogada a 
Portaria nº 178/97, de 16 de Maio, relativa ao mapa de registo dos resíduos 
hospitalares. Neste sentido, as unidades prestadoras de cuidados de saúde 
pertencentes ou não ao Sistema Nacional de Saúde, ficaram com a obrigatoriedade 
de efectuar o seu registo no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos, 
dando cumprimento ao estipulado no artigo 48º do Decreto-Lei nº 178/2006. 
 
A Portaria nº 320/2007, altera a Portaria nº 1408/2006, de 18 de Dezembro, que 
aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo 
Electrónico de Resíduos, estabelecendo as regras de registo, bem como a gestão da 
respectiva base de dados. 
 
Actualmente, o registo da informação relativa aos resíduos produzidos e importados 
para o território nacional e às entidades que operam no sector dos resíduos é 
efectuado através do preenchimento dos Formulários do MIRR – Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos (antigos formulários do Sistema Integrado de Registo 
Electrónico de Resíduos) no âmbito do SIRAPA – Sistema Integrado de Registo da 
Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
O Guia para o Preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos, bem 
como o Guia de Utilização do Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa 
do Ambiente podem ser consultados no sítio da internet da Agência Portuguesa do 
Ambiente em www.apambiente.pt. 
 
Sobre o preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos, no âmbito da 
gestão dos resíduos hospitalares, foram colocadas diversas questões à Direcção-
Geral da Saúde, por Centros de Saúde, pelas Administrações Regionais de Saúde e 
pela Agência Portuguesa do Ambiente, quanto à correspondência da classificação 
dos resíduos hospitalares segundo os Grupos estabelecidos no Despacho nº 242/96, 
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publicado 13 de Agosto e a Lista Europeia de Resíduos (Portaria nº 209/2004, de 3 
de Março). 
 
 
Nesta sequência, atendendo à importância da harmonização e da uniformização da 
classificação dos resíduos e ao facto de que a classificação dos resíduos assume 
um papel essencial ao nível da estatística, planeamento e gestão, a Direcção-Geral 
da Saúde e a Agência Portuguesa elaboraram conjuntamente uma Tabela de 
Correspondência entre os Grupos de Resíduos Hospitalares (Despacho nº 242/96, 
publicado a 13 de Agosto) e os Códigos da Lista Europeia de Resíduos (Portaria nº 
209/2004, de 3 de Março) que consta do Anexo à presente Circular Informativa. 
 
, 
 

O Director-Geral da Saúde 

 
 

Francisco George 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Tabela de Correspondência entre os Grupos de Resíduos Hospitalares e a 

Lista Europeia de Resíduos 
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Grupos de Resíduos Hospitalares Códigos da Lista Europeia de Resíduos 
Portaria nº 209/2004, de 3 de Março 

Despacho Conjunto n.º 761/99 e Despacho do Ministério da Saúde nº 242/96, de 13 de Agosto Saúde Humana Saúde Animal 

a) Resíduos provenientes de serviços gerais (como de gabinetes, salas de reunião, salas de convívio, instalações sanitárias, vestiários, etc) 
b) Resíduos provenientes de serviços de apoio (como oficinas, jardins, armazéns e outros) 

c) Embalagens e invólucros comuns (como papel, cartão, mangas mistas e outros de idêntica natureza)  
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d) Resíduos provenientes da hotelaria, resultantes de confecção e restos de alimentos servidos a doentes, não incluídos no Grupo III 

e) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminados e sem vestígios de sangue 
f) Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue 

g) Material de protecção individual utilizado nos serviços gerais de apoio, com excepção do utilizado na recolha de resíduos 

h) Embalagens vazias de medicamentos ou de produtos de uso clínico ou comum, com excepção dos incluídos no Grupo III 
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i) Frascos de soro não contaminados, com excepção dos do Grupo IV 

200301 Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos 

200301 Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos 

a) Todos os resíduos provenientes de quartos de enfermarias de doentes infecciosos ou suspeitos, de unidades de hemodiálise, de blocos 
operatórios, de salas de tratamento, de salas de autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de investigação, 
com excepção dos do Grupo IV 

b) Todo o material utilizado em diálise  
c) Peças anatómicas não identificáveis  
d) Resíduos que resultam da administração de sangue e derivados  
e) Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com excepção dos do Grupo IV 
f) Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas 
g) Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminados ou com vestígios de sangue; material de prótese retirado a 
h) Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue 
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i) Material de protecção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio geral em que haja contacto com produtos conta 
minados (como luvas, máscaras, aventais e outros) 

180103(*) Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 

180202(*) Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 
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Grupos de Resíduos Hospitalares Códigos da Lista Europeia de Resíduos 
Portaria nº 209/2004, de 3 de Março 

Despacho Conjunto n.º 761/99 e Despacho do Ministério da Saúde nº 242/96, de 13 de Agosto Saúde Humana Saúde Animal 

a) Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas  
180102 – Partes anatómicas e órgãos, incluindo 
sacos de sangue e sangue conservado (excepto 
180103) 

b) Cadáveres de animais de experiência laboratorial     

180202(*) Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos tendo em 
vista a prevenção de infecções 

c) Materiais cortantes e perfurantes: agulhas, catéteres e todo o material invasivo 180101 – Objectos cortantes e perfurantes 
(excepto 18 01 03) 

180201 – Objectos cortantes e perfurantes 
(excepto 18 02 02) 

d) Produtos químicos e fármacos rejeitados, quando não sujeitos a legislação específica  

Para produtos químicos: 
180106(*) Produtos químicos contendo ou 
compostos por substâncias perigosas 

Para fármacos rejeitados: 
180109 Medicamentos não abrangidos em 180108 

Para produtos químicos: 
180205(*) Produtos químicos contendo ou 
compostos por substâncias perigosas 

Para fármacos rejeitados: 
180208 Medicamentos não abrangidos em 
180207 
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e) Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração 180108(*) Medicamentos citotóxicos e citostáticos 180207(*) Medicamentos citotóxicos e 
citostáticos 

 
Nota 1 : Aos resíduos de amálgamas dentárias deverá ser atribuído o código LER 180110(*) Resíduos de amálgamas de tratamentos dentários. 
 
Nota 2 : Aos resíduos provenientes de actividades de radiodiagnóstico deverá ser atribuído um dos seguintes códigos LER: 

• 090101(*) Banhos de revelação e activação de base aquosa; 
• 090103(*) Banhos de revelação à base de solventes; 
• 090104(*) Banhos de fixação; 
• 090107 Película e papel fotográfico com prata ou compostos de prata; 
• 090108 Película e papel fotográfico sem prata ou compostos de prata; 
• 090199 Outros resíduos não anteriormente especificados
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