
Caros colegas

As Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID) elegem-se como um

instrumento metodológico de suporte à intervenção das CDT, na medida em que apoia e

potencia as competências das equipas técnicas, ao mesmo tempo que harmoniza práticas e

procedimentos, contribuindo desta forma para uma efetiva dissuasão dos comportamentos

aditivos e dependências.

A metodologia a implementar enfatiza o trabalho de diagnóstico, o rastreio, avaliação,

identificação, intervenção motivacional e encaminhamento dos consumidores/dependentes de

substâncias psicoativas, devendo ser incorporada na prática diária do trabalho desenvolvido nas

CDT, com os devidos ajustamentos tendo em consideração a realidade de cada estrutura.

A adoção de metodologias e instrumentos de diagnóstico facilitadores de avaliações, a

implementação de intervenções motivacionais e o encaminhamento melhor estruturado eimplementação de intervenções motivacionais e o encaminhamento melhor estruturado e

fundamentado foram aspetos que presidiram à produção das Linhas de Orientação.

Esta formação tem como objetivo dotar os profissionais de competências operacionais para a

aplicação de instrumentos de rastreio, avaliação e intervenção tendo em consideração as

necessidades dos cidadãos com problemas ligados ao uso de substâncias, comportamentos

aditivos e dependências.

Neste sentido o SICAD vai promover a realização de duas ações do Curso de Formação “Assist e

intervenções breves”, na sala de formação do SICAD, nos dias 26 e 28 de novembro, de maneira

a que todos os profissionais das CDT, prioritariamente os técnicos, possam beneficiar deste

momento formativo.

As inscrições devem ser feitas através do envio da ficha de inscrição, em anexo, para

empeco.formacao@sicad.min-saude.pt, assinalando o dia de preferência. A EMPECO está

disponível para prestar todos os esclarecimento que considerem necessários.
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Destinatários

Horário

Das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00 - 7 Horas  

Local

SICAD - Av. da República n.º 61, 1050-189 Lisboa

Destinatários

Profissionais intervenientes na área dos comportamentos aditivos e dependências. 

Profissionais das CDT a exercerem funções técnicas. 

Conteúdos Programáticos

1) Abordagens apropriadas ao processo de intervenção:

• Avaliação e identificação do risco, intervenção e encaminhamento, acompanhamento e 

monitorização 

• Avaliação clínica e diagnóstica: o CID10 e as mudanças do DSM IV para o DSM V

2) Instrumentos utilizados durante o processo de intervenção: 

• ASSIST – rastreio, avaliação do risco e encaminhamento 

• Protocolos de atuação e enquadramento do ASSIST

3) A intervenção para a mudança de comportamento de consumo de substâncias: 

• Ciclo de Mudança 

• Entrevista Motivacional

• Prevenção da Recaída

4) Integração dos conceitos:

• Rastreio com o ASSIST, comunicação dos resultados e intervenção motivacional nos protocolos de 

atuação

• Barreiras à aplicação das intervenções e instrumentos

5) Treino de entrevistas, Estudo de casos e Supervisão de pares.

Para mais informações contactar: EMPECO.formacao@sicad.min-saude.pt


