
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros amigos,  

Estamos convictos de que estas jornadas vão mostrar que as unidades de saúde para 

as adições constituem um saber de enorme competência e que, apesar da erosão a que 

foram sujeitas durante os últimos anos, podem continuar a ser a grande referencia para 

as intervenções numa área de forte complexidade e de impacto na saúde dos cidadãos 

e na saúde pública como são os comportamentos aditivos. Momento de reflexão e 

debate sobre temas que julgamos importantes, num tempo de transformações 

económico/sociais, ambientais e culturais e por isso mesmo geradores de outros 

relacionamentos mediados muitas vezes por uma tecnologia assediadora. Somos 

favoráveis à integração dos vários saberes como forma de construção de novas ideias 

e modelos de intervenção o que obriga a uma procura de abordagens actualizadas e 

congruentes com o conhecimento científico do momento. 

Sentimos um privilégio em contar com os prestigiados amigos e participantes que se 

disponibilizaram a estarem presentes neste nosso encontro com o seu saber apenas 

pela sua amizade e generosidade e por isso lhes estamos muito gratos.  

Não podemos esquecer que também estas jornadas constituem um lugar de encontro e 

partilha de palavras e afectos, que fazem com que nos sintamos mais próximos e 

fortalecidos na nossa missão de cuidar das pessoas que padecem de problemas ligadas 

aos comportamentos aditivos. 

Bem hajam 

A Comissão Organizadora 



     Programa  

 

  Quinta-feira, 4 de maio de 2023 

 

             Workshops 

 

08h30 – 09h00 Abertura de secretariado e receção de “boas-vindas”  

 

09h00 – 13h00 SALA ALMEDINA 

Treino de Aptidões Sociais 

 

09h00 – 13h00 SALA SOFIA 

Entrevista Motivacional 

 

13h00 – 14h30 Pausa para almoço 

 

14h30 – 18h30 SALA ALMEDINA 

Intervenções nos PLA em Cuidados de Saúde Primários 

  

14h30 – 18h30 SALA SOFIA 

Psicofarmacologia: terapêuticas de manutenção de 

substituição opióide 

 

 

 



Sexta-feira, 5 de maio de 2023 

 

08h30 – 09h00 SECRETARIADO  

Receção e entrega de documentação 

 

09h00 – 10h00  SALA MONDEGO  

Conferência sobre epigenética nas adições 

 

09h00 – 10h00 SALA ALMEDINA 

Comunicações livres 

 

10h00 – 10h30 SALA MONDEGO  

Sessão de abertura 

 

10h30 – 10h45 Pausa 

 

10h45 – 12h00 SALA MONDEGO 

Utilização da Cannabis: o que se devia regular? 

 

10h45 – 12h00 SALA ALMEDINA 

A influência das tecnologias na fase da adolescência 

 

12h00 – 13h00 SALA MONDEGO  

Simpósio  

 

13h00 – 14h30 Pausa para almoço 

 

14h30 – 16h00 SALA MONDEGO 

Desenvolvimentos na medicina da adição: a investigação e as 

intervenções terapêuticas 

 



 

 

14h30 – 16h00 SALA ALMEDINA 

Abordagem interdisciplinar nas adições 

 

16h00 – 16h30 Pausa 

 

16h30 – 18h00 SALA MONDEGO 

Hepatites víricas em populações de risco 

 

16h30 – 18h00 SALA ALMEDINA 

A prevenção e a importância das redes comunitárias 

 

18h00 – 18h30 SALA MONDEGO 

Sessão de encerramento e entrega do prémio de melhor póster 

  

 



Organização: 

Unidade de Desabituação de Coimbra 

Associação Portuguesa de Adictologia 

 

Comissão Organizadora: 

Cátia Gonçalves   

Davide Cruz   

Elisabete Albuquerque  

Joana Ramos   

João Curto  

Pedro Sales  

 

Comissão Científica: 

Carlos Ramalheira  

Catarina Oliveira  

Emídio Abrantes 

Graça Vilar 

João Curto  

Miguel Castelo Branco 

Rocha Almeida 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento para submissão de abstracts para pósteres e comunicações livres: 

 

- Os abstracts podem ser submetidos sob a forma de poster ou comunicação oral, contudo, 

poderá a Comissão de Avaliação de trabalhos decidir alterar a forma de apresentação 

em que o trabalho foi proposto/submetido; 

- Deverá ser escolhido um título para o trabalho que identifique com clareza o seu conteúdo; 

- Evite abreviaturas no título. As abreviaturas apenas poderão ser utilizadas no texto, após 

uma utilização da palavra por extenso; 

- O nome dos autores e o local de trabalho deverão constar no documento enviado em 

formato pdf. No entanto, habilitações literárias, títulos académicos, morada e formas de 

reconhecimento adicionais deverão ser omitidos; 

- Não serão aceites solicitações de inclusões de autores/co-autores após submissão de 

trabalhos; 

- A submissão do abstract deverá ser completa, incluindo escolha do tópico (conforme lista 

mencionada abaixo); 

- Os resumos deverão seguir obrigatoriamente a seguinte estrutura: Titulo, Autores, 

Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e Discussão/Conclusões; 

- Na submissão dos resumos, o título do trabalho poderá conter no máximo até 20 palavras 

e o resumo será limitado a um máximo de 300 palavras; 

- Por favor assegure-se de que no seu abstract não existem erros científicos, de escrita ou 

gramática uma vez que serão avaliados exatamente como estão submetidos; 

- Para avaliação do trabalho, é imprescindível que pelo menos um dos autores esteja inscrito 

nas jornadas; 

- Não serão aceites resumos que não estejam de acordo com as regras estabelecidas; 

- Todos os trabalhos aprovados para poster serão apresentados no congresso sob formato 

eletrónico (normas a informar após avaliação); 

- Aos trabalhos submetidos para poster, será atribuído o Prémio do melhor poster; 

 

- Prazo para submissão de trabalhos: 02 de abril de 2023 

Os abstracts devem ser enviados para o email congressoadicoes@gmail.com 

 

 

mailto:congressoadicoes@gmail.com


Informações e secretariado: 

João Lourenço 

Telefone: 239008880 

Email: congressoadicoes@gmail.com 

 

 

Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3vxApms5neFh-

EasynEZSkJKddqJyqp0RbNVzBijp-Fzn-Q/viewform?usp=sf_link 

Regulamento para submissão de abstracts: 

https://docs.google.com/document/d/14T2eqgJSg6A50Eo7EEZZsCtJnissm0ao3icFZW

aj-oE/edit?usp=sharing 
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