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Introdução
O presente inquérito está a ser realizado com vista a mapear o tratamento de distúrbios causados pelo consumo de
substâncias no país. A quantificação da procura de tratamento dos distúrbios causados pelo uso de substâncias é vital
para fazer a monitoria das mudanças no padrão de consumo de drogas na comunidade e na planificação de um sistema
de tratamento responsivo.
O pressente inquérito foi desenvolvido no âmbito do Programa da UNODC-OMS sobre Tratamento e Cuidados contra
a Toxicodependência.1
Os dados fornecidos como resposta a este questionário podem ser utilizados para vários fins. Os dados podem ser
utilizados para um mapeamento dos serviços no país/região, para desenvolver um registo para o público em geral, para
pesquisas (num formato consolidada) ou como base para a disponibilidade, acessibilidade e monitoria da qualidade do
tratamento.
O inquérito sob os centros, juntamente com as Normas Internacionais para o Tratamento de Distúrbios Causados pelo
Consumo de Drogas2, o Indicador da Procura de Tratamento (TDI) e a Ferramenta de Garantia de Qualidade do
Tratamento da UNODC fazem parte de um pacote básico sugerido para a planificação e monitoria do tratamento.

1

http://www.unodc.org/docs/treatment/unodc_who_programme_brochure_english.pdf

https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and
treatment/UNODC_International_Standards_for_the_Treatment_of_Drug_Use_Disorders_March_17_ebook.pdf
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Instruções gerais
O questionário é composto por cinco secções:
A.
B.
C.
D.
E.

Dados de contacto do centro de tratamento para fins de correspondência do inquérito
Dados de contacto do centro de tratamento para o público em geral
Descrição do centro de tratamento e do tratamento oferecido
Número de pessoas tratadas
Capacidade de tratamento (blocos e o pessoal)

Ao longo do questionário, foram incluídas instruções nas respectivas secções. Note-se que a secção A é apenas para
fins de comunicação e não deve ser disponibilizada ao público. É importante preencher todas as secções da ferramenta
de mapeamento. Se os dados não estiverem disponíveis, sugere-se dar uma estimativa e indicá-la como tal.
Um centro é uma entidade organizacional separada (um centro médico, um departamento, um programa, etc.) que tem
os seus próprios objectivos, procedimentos, regras e âmbito de serviços e intervenções definidos, o seu (s) próprio (s)
grupo (s) alvo, e uma equipa e administrador (chefe da equipa). Estes centros podem ser autónomos (por exemplo,
centros nacionais de tratamento de dependência) ou integrados com outros centros de saúde, clínicas ou dispensários
(tais como centros gerais de saúde ou centros de saúde mental ou hospitais). Note-se que se um centro de tratamento
oferece serviços separados, cada serviço deve preencher um inquérito separado ao do centro, indicando a sua relação
com a unidade mãe. A cada pergunta, são fornecidas instruções adicionais.
O tratamento de consumo de drogas é definido como um processo concebido para alcançar um estado de saúde
desejado para pacientes que sofrem de distúrbios relacionados com o uso de drogas. O tratamento é fornecido por
profissionais qualificados, no âmbito de uma prática médica, psicológica ou de assistência social reconhecida.
O ano civil é de Janeiro a Dezembro de um determinado ano.
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Parte A: Dados de contacto do centro de tratamento para fins de correspondência do inquérito (os dados não
serão publicados)
A1. Chefe do centro de tratamento* (nome)
- E-mail para fins de correspondência com
o centro
A2. Nome do ponto focal para este inquérito no centro
- E-mail do ponto focal
A3. E-mail permanente do centro
A4. Contacto telefónico do centro para fins
administrativos
A5. Data da conclusão do inquérito

Código Int.

Código da Área

Número

Dia

Mês

Ano

A1. Chefe do centro de tratamento (nome)
O nome do director ou administrador do centro ao mais alto nível hierárquico possível.
- E-mail para fins de correspondência com o centro
E-mail do director do centro ou do programa de tratamento para futuro contacto e acompanhamento.
A2. Nome do ponto focal no centro para este inquérito
Responda caso haja alguém para além do director do centro a preencher o inquérito, caso contrário, por favor deixa
em branco.
- E-mail da pessoa que está a preencher o formulário
Forneça o e-mail do ponto focal para futuro contacto e acompanhamento.
A3. E-mail permanente do centro
Responda com um e-mail de contacto permanente do centro. Caso não exista um e-mail permanente do centro, forneça
um segundo e-mail do director ou de outro membro superior da equipa.
A4. Contacto telefónico do centro
Forneça o número de serviço ou de telemóvel da pessoa de contacto ou programa de tratamento. Por favor utiliza o
formato nacional para números de telefone. Evitar o "+" que pode causar dificuldades.
A5. Data da conclusão do inquérito
Forneça o dia da conclusão do inquérito, conforme indicado
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Parte B: Dados de contacto do centro de tratamento para o público em geral (Dados públicos)
B1. Nome do centro de tratamento
B2. Endereço do centro de tratamento (por favor incluir:
rua, número da casa, código postal, cidade e país)

Rua

No da Casa

Código
postal

Cidade País

B3. Nome da organização-mãe (se aplicável). Para
organizações governamentais, por favor indicar qual
ministério
B4. Coordenadas GPS do centro de tratamento
B5. Website do centro de tratamento
B6. Contacto telefónico do cliente/paciente aguardando
pelo acesso ao serviço
B7. O centro de tratamento é formalmente acreditado por
um órgão reconhecido a nível nacional?
B8. Se sim, qual?

Sim
Não
Nome

Website

Endereço

No de
Tel.

No da
Acred.

B1. Nome do centro de tratamento
Indica o nome do centro que fornece o tratamento de distúrbios causados pelo uso de substâncias. O termo centro
refere-se a unidades de tratamento, departamentos, enfermarias; unidades concebidas e designadas para o tratamento
de distúrbios causados pelo uso de substâncias. Estes centros podem ser autónomas (por exemplo, centros nacionais de
tratamento de dependência) ou integrados com outros centros de saúde, clínicas ou dispensários (tais como centros de
saúde geral ou centros de saúde mental ou hospitais).
B2. Endereço do centro de tratamento
Inclua os seguintes dados: rua, número da casa, cidade e código postal.
B3. Nome da organização-mãe (se aplicável)
Se o seu centro faz parte de uma organização maior com várias unidades em locais diferentes, indique aqui o nome da
organização-mãe. Pode ser, por exemplo, uma ONG com vários centros de tratamento diferentes. Para organizações
governamentais, indique qual ministério supervisiona o centro.
.
B4. Coordenadas GPS do centro de tratamento
Para determinar as coordenadas GPS de um centro por meio do Google Maps:
1. Amplie o Google Maps até ao nível que lhe permita ver a localização que pretende seleccionar.
2. Mova o cursor para o local correspondente à localização desejada e “clique com o botão direito do mouse” para
exibir o menu popup. Depois clique em “O que está aqui?”.
3. Aparece um sinalizador no local desejado, e as coordenadas desse local aparecem na caixa de texto de pesquisa do
Google Maps. (i.e. 46.232733, 6.134357). A seguir, pode copiar as coordenadas a partir da caixa de texto de pesquisa
e colocá-las onde quiser.
B6. Número de telefone para clientes/pacientes que pretendam aceder ao serviço
Número de telefone do centro que os clientes podem usar para marcar consultas ou pedir informações. Esse número
pode ser incluído numa lista de serviços disponíveis para pacientes com distúrbios causados pelo uso de substâncias
no país. Utilize o formato nacional para números de telefone. Evite o “+”, que pode causar dificuldades.
B7. Serviços de tratamento formalmente acreditados? (Sim/Não)
Se houver licenciamento de centros de tratamento pelo governo (por exemplo, Ministério da Saúde) ou outras
organizações, por favor, responda “sim” ou “não” sobre se este centro está actualmente licenciado para prestar
serviços de tratamento. Seleccione a resposta conforme apropriado.
B8. Dados da acreditação
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Por favor, indique o nome da instituição que concedeu a acreditação. Forneça os dados de contacto disponíveis (por
exemplo, Website, endereço).
Parte C: Descrição do centro de tratamento e do tratamento oferecido
Observe que se um centro de tratamento oferece serviços separados, cada serviço deve preencher um inquérito
separado do centro, indicando a sua relação com o centro principal. (Dados públicos)
Seleccione o tipo de centro a que este inquérito se refere. Se o centro fornece vários serviços que podem ser
abrangidos pelos tipos abaixo listados, indica apenas um tipo de centro de acordo com os serviços que o centro
principalmente fornece (em relação ao número de clientes atendidos anualmente).
C1. Qual dos seguintes descreve melhor o seu centro (selecione apenas um)
Serviço de baixo limiar
Serviço geral (primário) de cuidados de saúde
Serviço especializado de tratamento de toxicodependência
em regime ambulatório
Serviço de tratamento residencial hospitalar
de distúrbios causados pelo uso de substâncias
Serviço de tratamento de distúrbios causados pelo uso
de substâncias residencial não-hospitalar
Serviço de cuidados de saúde mental
Comunidade terapêutica
Serviço especializado de reintegração social

Outros (por favor, especifique):
Serviço de baixo limiar: O termo ‘baixo limiar’ descreve um quadro de implementação que facilita o acesso dos
consumidores de drogas aos serviços sociais e de saúde, em particular os que ajudam a prevenir e reduzir os danos
para a saúde associados ao consumo de drogas. De modo a encorajar os consumidores de drogas a entrar em contacto,
o uso destes serviços, tipicamente, requer pouca burocracia, muitas vezes grátis, e não condicionar a ser ou a tornar-se
livre de drogas. Visa alcançar os consumidores actuais, os grupos ‘difíceis de alcançar’ e de alto risco entre os
consumidores de drogas e usuários experimentais. Inclui serviços de proximidade e centros de acolhimento, bem
como serviços sociais básicos.
Serviço geral (primário) de cuidados de saúde: Cuidados de saúde básicos ou gerais, que tipicamente constituem o
ponto de entrada no sistema de saúde que presta serviços para uma série de distúrbios. Os serviços são prestados a
indivíduos ou comunidades com o objectivo de promover, manter, monitorar ou restaurar a saúde. É a base para o
encaminhamento para cuidados de saúde mais especializados, conforme necessário. Esta categoria inclui médicos de
clínica geral.
Entre uma gama de outros serviços de saúde, os prestadores de cuidados de saúde primários, igualmente, oferecem por
vezes elementos de tratamento da toxicodependência.
Serviço especializado de tratamento de toxicodependência em regime ambulatório: Descreve um serviço ou
departamento hospitalar específico onde os pacientes em regime ambulatórios recebem tratamento médico e
aconselhamento para o seu distúrbio causado pelo uso de substâncias.
Serviço de tratamento residencial hospitalar de distúrbios causados pelo uso de substâncias: Descreve um centro
residencial que fornece tratamento de enfermagem e/ou cuidados médicos 24 horas por dia a pessoas doentes ou
feridas, incluindo pessoas com distúrbios causados pelo uso de substâncias.
Serviço de tratamento de distúrbios causados pelo uso de substâncias residencial não-hospitalar: Ambientes
residenciais de tratamento em que os toxicodependentes vivem juntos e seguem um programa de aconselhamento ou
terapia, a fim de alcançar uma mudança social e psicológica. Uma gama de abordagens teóricas, que incluem família,
psicodinâmica, terapia cognitiva-comportamental, médica ou abordagens de 12 passos, pode servir de base a
programas de tratamento residencial.
Serviço de cuidados de saúde mental: O foco do serviço é a prestação de uma gama de serviços de cuidados de saúde
mental, que podem incluir o tratamento de distúrbios causados pelo uso de substâncias. Os serviços de cuidados de
saúde mental incluem geralmente uma variedade de serviços prestados a pessoas de todas as idades, incluindo
aconselhamento, psicoterapia, serviços psiquiátricos, intervenção em crises e grupos de apoio. No entanto, o foco
destas unidades não é apenas oferecer tratamento à toxicodependência.
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Comunidade terapêutica: É, tipicamente, um ambiente livre de drogas em que os toxicodependentes vivem juntos de
uma forma organizada e estruturada, a fim de promover mudanças sociais e psicológicas. A filosofia central é que os
residentes sejam participantes activos no seu próprio tratamento e de uns aos outros e que a responsabilidade pelo
funcionamento diário da comunidade seja partilhada entre residentes e membros da equipa de trabalho.
Serviço especializado de reintegração social: É uma actividade que principalmente se concentra em serviços de
reintegração social (habitação, educação e serviços relacionados com emprego) dedicados a grupos vulneráveis.
Outros: Se o seu centro não se enquadrar em nenhuma das categorias acima referidas, indique uma outra categoria.

C2. Afiliação do centro de tratamento (selecione um) (Dados públicos)
Indique se o seu centro é:
público /governamental
privado (com fins lucrativos)
sem fins lucrativos (ONG)
outro (Especifique abaixo)
Se for de outro tipo, especifique:

C2. Afiliação do centro de tratamento
Público/Governamental: Selecione se o centro fizer parte do sistema de saúde pública, gerido pelo governo.
Não-governamental com fins lucrativos (privado): Selecione se o centro estiver a ser gerido por uma empresa com fins
lucrativos, quer esteja cotada publicamente ou privada.
Não-governamental sem fins lucrativos (ONG): Selecione se o centro for uma organização sem fins lucrativos, ou uma
empresa social.
C3a. Indique a percentagem do seu financiamento e a fonte fornecedora. Todas as respostas têm de ser em
percentagem (%) (Dados consolidados)
- Ministério da Saúde
- Ministério dos Serviços Sociais
- Ministério do Controlo de Drogas
- Ministério da Justiça
- Ministério do Interior
- Ministério da Educação
- Não aplicável
- Orçamento local (por exemplo, cidade)
- Seguro de saúde público
- Seguro de saúde privado
- Organização internacional
- Fundo Global (GFATM)
- Outras (por favor especifique)
- TOTAL
100%
C3a. Indicar a percentagem do seu financiamento e a fonte fornecedora.
Por favor, indique em percentagem as fontes de financiamento disponíveis para o seu serviço durante o último ano civil.

C3b. Qual foi o orçamento total do centro durante o ano civil transacto em moeda local e em equivalente em
Dólar americano (USD)? (Dados consolidados)
Moeda Local
Equivalente em USD

C3b. Qual foi o orçamento total do centro durante o ano civil transacto em moeda local e em equivalente em
Dólar americano (USD)
Por favor, indique o seu orçamento anual do ano civil transacto na sua moeda local e no seu equivalente em
dólar
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Despesas de pagamento próprio
C4. Há um pagamento individual dos pacientes para receber
serviços de tratamento? (Dados públicos)
C5. Custos médios próprios de internamento (pagamento directo
do paciente) por dia (especificar a moeda) (dados consolidados)
C6. Custos médios próprios em regime ambulatório (pagamento
directo do paciente) por dia (especificar a moeda) (dados
consolidados)

SIM
NÃO

Moeda local

Equivalente em USD

Moeda local

Equivalente em USD

C4. Há um pagamento individual dos pacientes para receber serviços de tratamento?
Este campo indica se os clientes precisam de pagar uma taxa directa pelos serviços. Selecione a resposta adequada.
Selecionar “não” se o tratamento for gratuito para todos os clientes (por exemplo, porque os serviços são financiados
através de um sistema nacional de saúde por um imposto especial, seguros de saúde públicos ou caridade). Selecionar
“sim” se todos os clientes forem obrigados a pagar algum valor próprio / directamente. Se os clientes forem apoiados
através de companhias privadas de seguros, serão contados como estando a pagar pelo tratamento (selecionar “sim”).
Se os clientes têm sempre de pagar uma certa percentagem da taxa total como forma de pagamento próprio, também
selecionar “sim”.
C5. Custos médios próprios de internamento (pagamento directo do paciente) por dia (na moeda local e o
equivalente em USD) Se os pacientes tiverem de fazer pagamento próprio (“sim” para a pergunta anterior), faça a
estimativa do custo médio diário do tratamento hospitalar/residencial de cada paciente, na sua moeda local ou em
dólares americanos (USD). Se esta informação for comercialmente sensível, pode optar em não responder a esta
pergunta. Por favor, indique dizendo n/a.
C6. Custos médios próprios em regime ambulatório (pagamento directo do paciente) por dia (na moeda local e o
equivalente em USD) Se os pacientes tiverem de fazer pagamento próprio, faça a estimativa do custo médio diário
do tratamento ambulatório de cada paciente, na sua moeda local ou em dólares americanos (USD). Se esta
informação for comercialmente sensível, pode optar em não responder a esta pergunta. Por favor, indique dizendo
n/a.
C7. Este centro tem uma colaboração estabelecida com as seguintes instituições para as quais
pode encaminhar clientes? (Dados consolidados)
Instituições sanitárias (exemplo, hospitais, clinica geral)
Serviços sociais (exemplo, provedores de serviços de habitação/educação/emprego)
Serviços prisionais e de liberdade condicional
Outros serviços especializados de tratamento de drogas e álcool (ambulatório ou hospitalar)

Sim

C7. Este centro tem uma colaboração estabelecida com as seguintes instituições para as quais pode encaminhar
clientes Selecione “sim” caso o seu centro tenha uma colaboração estabelecida com a respectiva instituição.
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C8a. Disponibilidade de serviços no local (Dados
públicos)
Gestão da retirada (desintoxicação)
Tratamento de manutenção de agonistas opiáceos (i.e.
metadona ou buprenorfina)
Breve apoio psicossocial (menos de 2 semanas)
Apoio psicossocial mais prolongado (mais de 2 semanas)

Caso estejam disponíveis, selecione e especifique
(várias respostas)
Prescrição
Administração
Em caso afirmativo, especificar as diferentes
formas de tratamento psicossocial:
• Terapia cognitiva
comportamental
• Terapia de fortalecimento
motivacional
• Gestão de contingências
• Terapia familiar
• Aconselhamento de grupo
• 12 passos de facilitação
• Aconselhamento individual
• Gestão de casos
• Tratamento com base na Internet
• Outra (especifique):

Disponibilidade no local de serviços de gestão de naloxona e
hiperdosagem
Fornecimento de naloxana para levar para casa e
treinamento em gestão de hiperdosagem
Apoio à geração de renda / emprego
Formação educacional/vocacional
Apoio em habitação/abrigo
Serviços básicos para usuários de substâncias de rua (por
exemplo, serviços de proximidade ou de acolhimento)
Outros serviços (por favor especifique)
C8a. Disponibilidade de serviços locais
Selecione “disponível” se o seu centro oferece o respectivo serviço e especifique adequadamente.
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C8b. Frequência dos serviços básicos de tratamento
disponíveis (dados consolidados)

Especificar o número de
pessoas que receberam
este serviço no ano civil
transacto

Número de
clientes/pacientes
individuais tratados num
único dia (vide instrução
D10 se necessário)

Data do inquérito
DD

MM

AA

Número de pessoal ausente
Nesse dia:

Gestão da retirada (desintoxicação) Tratamento de
manutenção de agonistas opiáceos (i.e. metadona ou buprenorfina)

Breve apoio psicossocial (menos de 2 semanas)
Apoio psicossocial mais prolongado (mais de 2 semanas)
Disponibilidade no local de serviços de gestão de
naloxona e hiperdosagem
Fornecimento de naloxana para levar para casa e
treinamento em gestão de hiperdosagem
Apoio à geração de renda / emprego
Formação educacional/vocacional
Apoio em habitação / abrigo
Serviços básicos para usuários de substâncias de rua (por
exemplo, serviços de proximidade ou de acolhimento)
Outros Serviços (por favor, especifique)
C8b. Frequência dos serviços básicos de tratamento disponíveis
Por favor, especifique a frequência dos serviços disponíveis
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C8c. Prestação de outros serviços médicos (Dados
consolidados)

Especificar o número de
pessoas que receberam
este serviço no ano civil
transacto

Número de
clientes/pacientes
individuais tratados num
único dia (vide instrução
D10 se necessário)

Data do inquérito
DD

MM

AA

Número de pessoal ausente
nesse dia:

Fornecimento de equipamento de injecção esterilizado a
usuários de drogas injectáveis
Distribuição de preservativos e lubrificantes
Farmácia no local (administração supervisionada
de medicamentos)
Testes no local para o HIV
Testes no local para a hepatite C
Testes no local para a hepatite B
Tratamento de HIV/SIDA com TARV no local
Tratamento no local da hepatite C
Vacinação no local contra a hepatite B
Tratamento no local para a hepatite B
Outros serviços (por favor especifique)

HIV: Vírus da imunodeficiência humana
SIDA: Síndrome de imunodeficiência adquirida
TARV: Terapia anti-retroviral
C8c. Prestação de outros serviços médicos
Selecione “disponível” se o seu centro oferecer o respectivo serviço e, por favor, especifique a frequência.
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C8d. Serviços adaptados / fornecidos a populações
especiais (Dados consolidados)

Especificar o número de
pessoas que receberam
este serviço no ano civil
transacto

Número de
clientes/pacientes
individuais tratados num
único dia (vide instrução
D10 se necessário)

Data do inquérito
DD

MM

AA

Número do pessoal ausente
nesse dia:

Prestação de serviços relacionados a drogas para prisioneiros
Serviços especificamente para os clientes da justiça penal
(Perpetradores encaminhados pela justiça penal mas que
actualmenete não estão a cumprir uma pena na prisão)
Serviço integrado para clientes com coocorrência mental e
distúrbios relacionados com o uso de substâncias (álcool e/ou drogas)
Serviço especificamente para mulheres

Serviços especificamente para gestantes
Serviço especificamente para adultos e idosos (>50)
Serviço especificamente para adolescentes com DUS (12-18 anos)
Serviço especificamente para crianças com DUS (4-11 anos)
Serviço especificamente para trabalhadores do sexo
Serviço especificamente para grupos étnicos minoritários,
migrantes e refugiados
Serviço especificamente para os sem-abrigo
Serviço especificamente para pessoas LGBTI

Outros serviços (Especificar)
DUS: Distúrbios causados pelo Uso de substâncias
LGBTI: Lésbicas, gays, bissexuais, transgénicos e intersexuais
C8d. Serviços adaptados / fornecidos a populações especiais
Indique se o seu centro oferece serviços adaptados a populações especiais e por favor especifique a frequência.
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Part D: Número de pessoas tratadas (Dados consolidados) (toda a Parte D)
D1. Tipo de pacientes que o centro trata
Todos os pacientes têm distúrbios de uso de substâncias (por exemplo, o
foco do serviço são os distúrbios de uso de substâncias). Em caso
afirmativo, por favor selecione de forma adequada
O foco do serviço de tratamento são os distúrbios de saúde mental,
incluindo, mas não se limitando aos distúrbios de uso de substâncias

O foco do serviço de tratamento está em qualquer condição de
saúde (ou seja, cuidados primários, hospital geral)
Outro (por favor, especifique)

Por favor, especifique
Álcool
Drogas
Álcool e drogas
(Se a resposta for sim, consulte
cuidadosamente o D2)
(Se a resposta for sim, consulte
cuidadosamente D2)

D1. Tipo de pacientes que o centro trata
Por favor, selecione a caixa apropriada dependendo do foco do seu centro e do tipo de pacientes em que o centro se concentra. Se
todos os pacientes tiverem distúrbios causados pelo uso de substâncias, então selecione conforme apropriado sob a categoria “por
favor especifique”. Em caso de ‘outros’, especificar que tipo de pacientes a sua unidade sanitária trata.

D2. Percentagem de pacientes com distúrbios causados pelo uso de substâncias
Por favor, faça a estimativa em percentagem da quantidade de seus
pacientes com distúrbios causados pelo uso de substâncias

______%

D2. Percentagem de pacientes com distúrbios causados pelo uso de substâncias
Faça uma estimativa da percentagem de pacientes que têm distúrbios causados pelo uso de substâncias. Se o
centro se concentrar nos distúrbios causados pelo uso de substâncias, é provável que este número se aproxime
dos 100%.
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Volume de tratamentos de distúrbios causados pelo uso de substâncias por quadro terapêutico
Tipos de
D5. Média da
Se disponível, D3. Número de
o
D4.
N
total
de
quadro
duração em dias
selecione
pessoas consideradas
episódios
de
terapêutico
de tratamento
como estando “em
tratamento
(caso conhecida)
tratamento” (vide as
durante o ano
instruções)
civil transacto
D6. No total de
clientes/pacientes
individuais
tratados durante o
ano civil transacto
A
E
A
E
A
E
A
E

Hospitalar/
residencial
Ambulatório
(excluindo pessoas
com tratamento
de manutenção
de opiáceos
prescrito)
Total dos acima
Estimativa
real dos dados
Se não conseguir fornecer dados precisos para D3-D6, por favor preencha D7- Número total de indivíduos
tratados num único dia.
D7. Número total de indivíduos tratados num único dia.
Tipos de quadro terapêutico

Dia

Mês

Ano

Número total de indivíduos tratados num
único dia

Hospitalar/residencial
Ambulatório (excluindo pessoas com tratamento de
manutenção de opiáceos prescrito)
Pessoas com tratamento de manutenção de opiáceos prescrito
(com metadona ou buprenorfina)

Caso não tenho os dados reais disponíveis, por favor, inclua uma estimativa
Tratamento de manutenção de opiáceos (com metadona ou buprenorfina): Refere-se ao tratamento da
toxicodependência por prescrição de um opiáceo de acção prolongada como metadona ou buprenorfina, com o
objectivo de reduzir ou eliminar o uso de opiáceos, e prevenir as consequências nocivas para a saúde e sociais do
uso de opiáceos.
Na linha do “TOTAL”, responda com a soma dos pacientes que recebem tratamento.

D3. Número de pessoas consideradas como estando “em tratamento”.
Para os pacientes internados, corresponde ao número de pacientes actualmente hospitalizados ou após tratamento residencial;
para o tratamento ambulatório, seria o número de pessoas que receberam tratamento regular na clínica durante o último mês.

D4. Número total de episódios de tratamento por ano
Preencher com o número total de episódios de tratamento num ano (ano civil transacto ou o último ano para o qual
existem dados disponíveis), por tipo de tratamento/quadro terapêutico.
Número de episódios de tratamento: refere-se ao número total de internamentos para tratamento num determinado ano,
incluindo as admissões repetidas do mesmo cliente/paciente.
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D5. Duração média de tratamento
Dar uma estimativa da duração média do tratamento em dias.
D6. No total de clientes/pacientes individuais tratados durante o ano civil transacto
Por favor, indique o número de indivíduos que recebeu serviços de tratamento durante o ano civil transacto.

D7. Número total de indivíduos tratados num único dia
Por favor, indique o número de indivíduos que recebeu tratamento num determinado dia. Por favor,
indicar também a data da observação.

4

Tratamento de
distúrbios causados pelo
uso de drogas – volume
de tratamento por
substância primária

Substância específica D8. Número de D9. No de

episódios de
tratamento no
ano civil
transacto

clientes
/pacientes
individuais
tratados no
ano civil
transacto

D10. No de
clientes /pacientes
individuais tratados num
único dia (vide a instrução)
Data do inquérito
DD

MM

AA

Número do pessoal ausente nesse

dia
Dados reais
Estimativa

1. Álcool
2. Opiáceos

Dados reais
Estimativa

Dados reais
Estimativa

Total
Heroína
Ópio
Prescrição
Opiáceos
Outra
Desconhecida

Total
3. Canábis
(incluindo
sintético)

Canábis

Canabonoíde
sintético
Outra
Desconhecida

Total
4. Tipo de cocaína

Cocaína - Crack
Cloridrato
de cocaína
Outra
Desconhecida

Total
5. Estimulantes que
não são cocaína

Anfetamina

Metanfetamina
Ecstasy
Catinona sintética
Outra
Desconhecida

Total
6. Hipnóticos e
Sedativos

Benzodiazepinas
Barbitúricos
Outra
Desconhecida

Total
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Tratamento de
distúrbios causados pelo
uso de drogas – volume
de tratamento por
substância primária

Substância específica D8. Número de D9. No de

episódios de
tratamento no
ano civil
transacto

clientes
/pacientes
individuais
tratados no
ano civil
transacto

D10. No de
clientes /pacientes
individuais tratados num
único dia (vide a instrução)
Data do inquérito
DD

MM

AA

Número de pessoal ausente nesse

dia:

7. Alucinogénios &
Dissociativos

LSD
Cetamina
Outra
Desconhecida

8. Inalantes voláteis
9. Nicotina
10. Outros (especificar)

Total
Total
Total
Total

A preferência é em dados reais. Caso os dados reais não estejam disponíveis, por favor, coloque a estimativa.
Se não for capaz de fornecer dados precisos para D8-D9, por favor preencha D10. Número de clientes/pacientes
individuais tratados num único dia.
D8. & D9. Número total de episódios de tratamento / indivíduos durante o ano civil transacto
Preencher os dados do volume de tratamento ao longo de um ano (ano civil transacto ou o último ano civil para o qual
existem dados disponíveis), por substância primária, fornecendo o total absoluto de episódios de tratamento em D8 e o
total absoluto de pacientes em D9. Se possível, e se conhecido, fornecer também um subtotal por substâncias
específicas. Caso contrário, confirmar o subtotal na categoria “desconhecida” ou enumerar a quantidade de
substâncias não listadas na categoria “outra”.
As subcategorias tentam facilitar a comunicação do volume de tratamento, uma vez que existem diferentes formas de
medir o volume de tratamento, no entanto, se apenas a substância principal for registada, por favor forneça apenas o
número total na respectiva caixa em D8 & D9.
D10. Número de clientes/pacientes individuais tratados num único dia
Por favor, preencha o inquérito diário no centro. Escolha um dia normal de trabalho com pelo menos duas semanas de
antecedência.
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PARTE E: Capacidade de Tratamento
Ao preencher E1, E3-E4., pode responder as perguntas com base em dados de todo o centro, ou com base apenas em pacientes que
usam substâncias - por favor, indique abaixo, selecionando: (Dados consolidados)

Todo o centro
Apenas pacientes que usam substâncias
E1. Recursos físicos (i.e. blocos)
Serviços de
1.1. Quantidade de camas (Dados público)
tratamento hospitalar
Serviços de tratamento 1.3. Quantidade de salas para observação
ambulatório
de pacientes (Dados Públicos)

1.2. Taxa de ocupação de camas (%)
(Dados consolidados)

E1. Recursos físicos (i.e. blocos)
Preencha a secção que se aplica ao seu centro, seja em regime de internamento ou ambulatório, utilizando números
exactos.
Para serviços de tratamento em regime de internamento:
- Quantidade de camas para o tratamento de distúrbios causados pelo uso de drogas
Funciona como um indicador da capacidade de tratamento dos doentes internados. Forneça o número de
camas disponíveis para clientes em tratamento hospitalar/residencial. Em centros onde os arranjos para
dormitórios são menos formais (por exemplo, esteiras ou cobertores espalhados pelo chão), o programa de
tratamento pode contar o número máximo de indivíduos que poderiam passar uma noite segura nas
instalações, uma vez que “cama” é entendida como uma medida da capacidade de dormir.
- Taxa de ocupação (%)
% média de camas ocupadas por pacientes (para qualquer período de tempo recente disponível, isto é, ano civil
transacto).

Para serviços de tratamento em regime ambulatório:
- Quantidade de salas para observação de pacientes/clientes
Funciona como um indicador da capacidade de tratamento ambulatório.
(Dados públicos)
E2. Selecione cada dia da semana em que o centro esteja aberto para clientes durante o dia e noite
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia
Noite

Domingo

E2. Selecione cada dia da semana em que o centro está aberta aos clientes durante o dia e noite Indique o horário
de abertura do centro para cada dia da semana durante o dia e noite.
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Recursos humanos (dados
consolidados)

E3. Por favor, especifique a
quantidade do pessoal por cada tipo

E4. Quantidade equivalente do
pessoal a tempo inteiro

Pessoal Médico
- Médicos especializados em
Medicina ou psiquiatria de
toxicodependência
- psiquiatras gerais
- Médicos não especializados em
Medicina de
toxicodependência ou psiquiatria
Enfermeiros
- Enfermeiros de toxicodependência /
Psiquiatras
- Enfermeiros gerais
Enfermeiros assistentes
Farmacêuticos
Psicólogos
Assistentes sociais
Outros profissionais (grau)
Outro pessoal de tratamento (expacientes, prof. Leigos de saúde)
- Profissionais de apoio social
- Trabalhadores comunitários de saúde
- Voluntários
- Outros (por favor, especificar)
Pessoal que não fornece tratamento
- Pessoal (administrativo)
- Voluntários/estagiários

E3. Por favor especificar o número de membros do pessoal por cada tipo
Listar o número total de funcionários para cada categoria que fornece tratamento no centro. (Vide notas para E2).
E4. Número equivalente de pessoal a tempo inteiro
Para calcular o 'Equivalente a Tempo Inteiro', soma o pessoal a tempo parcial e o pessoal a tempo inteiro em cada
categoria para fazer a estimativa do número equivalente de pessoal a tempo inteiro. Se o centro também fornecer
tratamento a outros tipos de pacientes (ou seja, outras condições de saúde mental), incluir apenas a percentagem de
tempo investido na gestão de distúrbios causados pelo uso de substâncias na estimativa do equivalente a tempo inteiro.
Exemplo 1: 2 membros do pessoal que trabalham 50% do tempo contariam como 1 pessoal equivalente a tempo
inteiro.
Exemplo 2: se houver 2 enfermeiros a tempo inteiro e 3 outros enfermeiros a trabalhar a tempo parcial, o número
equivalente de pessoal a tempo inteiro seria 2x1 + 3x0,5 = 3,5 pessoal equivalente a tempo inteiro.
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Exemplo 3: num hospital psiquiátrico, há 10 psiquiatras a tempo inteiro, que passam em média um dia por semana a
observar pacientes com distúrbios causados pelo uso de substâncias - estes contariam como 2 funcionários
equivalentes a tempo inteiro.
E5. Descreva as suas ligações com outros serviços de saúde ou sociais para o apoio a pessoas com distúrbios
causados pelo uso de substâncias (máximo 250 palavras) (Dados consolidados)
Comente como o centro estabelece ligação e colabora com outros centros e serviços, para que seja possível ter uma
noção de como todo o sistema de tratamento está a funcionar. Por exemplo, inclua de onde os pacientes normalmente
vêm, se os encaminha para outros serviços de tratamento e se no geral estão a receber serviços de tratamento de outros
centros ao mesmo tempo.

E6. Por favor descreva os serviços de tratamento prestados no seu centro de uma forma que teria o prazer
de o apresentar ao público (máximo 250 palavras) (pode-se disponibilizar ao público) (Dados públicos)
Inclua uma descrição dos serviços prestados no centro, de um modo que gostaria que aparecesse num potencial
repertório de unidades de tratamento. Caso não esteja claro na questão acima, inclua uma descrição dos tipos de
pacientes a tratar e dos serviços oferecidos. Poderá também querer incluir alguma informação sobre a filosofia do
serviço, ou qualquer outra informação que ajude as pessoas a encontrar o centro de tratamento mais adequado para
elas.

E7. Caso tenha mais informações relevantes sobre o seu centro, por favor, forneça-a aqui.
Forneça qualquer informação adicional sobre o centro, que acha que possa não estar representada neste questionário
de forma precisa, ou qualquer feedback sobre o inquérito em si. Indique a preferência, se pretende ou não que as suas
respostas sejam tornadas públicas (dados consolidados)
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E8. Por favor, faça uma estimativa do tempo que levou para preencher este formulário: _______ horas e
_______ minutos
Especifique em horas e minutos o tempo que levou a preencher o formulário. Inclua o tempo que levou para compilar
o questionário - não o tempo que levou para recolher os dados necessários ao seu preenchimento, mas inclua qualquer
tempo para nova análise de dados que sem a qual o questionário não teria sido preenchido.
Adicionalmente, se tiver algumas fotografias do centro (isto é, a vista a partir da rua), e, por favor, inclua outras
vistas que possam ser publicadas (por favor, não inclua os rostos dos pacientes).
Por favor, envie o inquérito preenchido para__________________________________________________________
(Indique a organização local que está a realizar o inquérito no centro).
Obrigado pelo tempo dispensado para preencher o inquérito.
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