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1. Âmbito do estudo 
 

O presente estudo inscreve-se no âmbito do M
Projetos de Redução de Riscos e Minimização de Danos 

SICAD. Este Modelo envolve múltiplas componentes quanto ao ob
acompanhamento e avaliação, de entre as quais se inclui, num primeiro momento, a 

caraterização dos utentes acompanhados pelos projetos e, posteriormente, após um ano, a 

avaliação dos mesmos quanto a um conjunto de variávei

O primeiro estudo desta natureza fo

caraterizou uma amostra de utentes acompanhados pelas Equipas de Rua apoiadas por 

Instituto em 20041.  

2. Finalidade e relevância do estudo
 

A nível local, a caraterização dos utentes alvo da intervenção dos projetos permite a realização 

de um diagnóstico inicial de necessidade

projeto que o acompanha, quer para 
conhecimento dos utentes permite ao projeto definir objetivos concretos para a intervenção 

com estes e o conhecimento desta população enquadra

amplo no domínio das dependências para um determinado terr

A nível nacional, a caraterização dos utentes acompanhados permite efetuar uma 

sistemática e estandardizada destes
da RRMD. O recurso a indicadores comuns a outras intervenções em de

nacional e internacional proporciona por sua vez a comparabilidade da informação.

Ainda a este nível, esta caraterização contribui por sua vez 
uma definição e priorização de objetivos e ações a 

Em comparação com o estudo realizado em 2006, o presente 

abrangência no que reporta à caraterização
utentes caraterizados em 2004 

são também caraterizados uten
Apoio e Programas de Substituição Opiácea. 

Para além da caraterização de utentes beneficiários de respostas de 

estudo tem ainda como mote comparar a informação relativa a estes utentes com a dos utentes 
caraterizados em 2004, 2009 e 2010. Deste modo, é possível observar possíveis evoluções no 

quadro do ciclo estratégico que termina (no que 

Droga e a Toxicodependência 2005
triénio especificamente, salvaguardadas as limitações metodológicas que posteriormente serão 

apresentadas. 

Finalmente, a caraterização dos utentes acompanhados contribui ainda, numa etapa posterior, 

para a avaliação das respostas implementadas numa perspetiva nacional, na medida em que, 

com recurso à aplicação de um instrumento com parâmetros compatíveis
do Utente), é possível a realização de uma análise quanto 

1 ano, num conjunto de parâmetros relevantes no quadro da 

 

                                                 
1 IDT,IP (2006).  
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se no âmbito do Modelo de Acompanhamento e Avaliação de 
rojetos de Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) apoiados pelo 

. Este Modelo envolve múltiplas componentes quanto ao objeto, interlocutores e 
acompanhamento e avaliação, de entre as quais se inclui, num primeiro momento, a 

caraterização dos utentes acompanhados pelos projetos e, posteriormente, após um ano, a 

avaliação dos mesmos quanto a um conjunto de variáveis compatíveis.  

O primeiro estudo desta natureza foi realizado em 2006 pelo IDT,IP, no âmbito do qual se 

caraterizou uma amostra de utentes acompanhados pelas Equipas de Rua apoiadas por 

Finalidade e relevância do estudo 

, a caraterização dos utentes alvo da intervenção dos projetos permite a realização 

de um diagnóstico inicial de necessidades e de perfis da população, pertinentes quer para 

que o acompanha, quer para o Centro de Respostas Integradas 
conhecimento dos utentes permite ao projeto definir objetivos concretos para a intervenção 

com estes e o conhecimento desta população enquadra-se por sua vez no diagnóstico mais 

amplo no domínio das dependências para um determinado território. 

a caraterização dos utentes acompanhados permite efetuar uma 

destes quanto a um conjunto de variáveis relevantes no domínio 
O recurso a indicadores comuns a outras intervenções em dependências no contexto 

nal proporciona por sua vez a comparabilidade da informação.

sta caraterização contribui por sua vez no âmbito do planeamento 
uma definição e priorização de objetivos e ações a desenvolver neste quadro de atuação.

Em comparação com o estudo realizado em 2006, o presente trabalho apresenta um ganho em 

abrangência no que reporta à caraterização de utentes de diferentes respostas uma vez que os 
utentes caraterizados em 2004 eram apenas de Equipas de Rua, enquanto, no presente estudo 

são também caraterizados utentes de outras respostas de RRMD, designadamente Gabinetes de 
rogramas de Substituição Opiácea.  

Para além da caraterização de utentes beneficiários de respostas de RRMD em 2011, o presente 

estudo tem ainda como mote comparar a informação relativa a estes utentes com a dos utentes 
caraterizados em 2004, 2009 e 2010. Deste modo, é possível observar possíveis evoluções no 

quadro do ciclo estratégico que termina (no que reporta ao Plano Nacional de Luta contra a 

Droga e a Toxicodependência 2005-2012), bem como analisar possíveis tendências no último 
, salvaguardadas as limitações metodológicas que posteriormente serão 

aterização dos utentes acompanhados contribui ainda, numa etapa posterior, 

para a avaliação das respostas implementadas numa perspetiva nacional, na medida em que, 

com recurso à aplicação de um instrumento com parâmetros compatíveis (
, é possível a realização de uma análise quanto à evolução observada

metros relevantes no quadro da RRMD. 
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Acompanhamento e Avaliação de 
apoiados pelo ex - IDT,IP, atual 

jeto, interlocutores e timings de 
acompanhamento e avaliação, de entre as quais se inclui, num primeiro momento, a 

caraterização dos utentes acompanhados pelos projetos e, posteriormente, após um ano, a 

i realizado em 2006 pelo IDT,IP, no âmbito do qual se 

caraterizou uma amostra de utentes acompanhados pelas Equipas de Rua apoiadas por este 

, a caraterização dos utentes alvo da intervenção dos projetos permite a realização 

pertinentes quer para o 

o Centro de Respostas Integradas respetivo. Assim, o 
conhecimento dos utentes permite ao projeto definir objetivos concretos para a intervenção 

se por sua vez no diagnóstico mais 

a caraterização dos utentes acompanhados permite efetuar uma descrição 

quanto a um conjunto de variáveis relevantes no domínio 
pendências no contexto 

nal proporciona por sua vez a comparabilidade da informação. 

no âmbito do planeamento para 
desenvolver neste quadro de atuação.  

apresenta um ganho em 

utentes de diferentes respostas uma vez que os 
Equipas de Rua, enquanto, no presente estudo 

, designadamente Gabinetes de 

em 2011, o presente 

estudo tem ainda como mote comparar a informação relativa a estes utentes com a dos utentes 
caraterizados em 2004, 2009 e 2010. Deste modo, é possível observar possíveis evoluções no 

reporta ao Plano Nacional de Luta contra a 

2012), bem como analisar possíveis tendências no último 
, salvaguardadas as limitações metodológicas que posteriormente serão 

aterização dos utentes acompanhados contribui ainda, numa etapa posterior, 

para a avaliação das respostas implementadas numa perspetiva nacional, na medida em que, 

(Ficha de Avaliação 
evolução observada, no período de 
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3. Estrutura do estudo 
 
No que reporta à descrição dos dados, o presente estudo engloba dois capítulos. No primeiro, 

apresenta-se uma descrição de uma amostra de utentes caraterizados em 2011. No segundo, 

apresenta-se por sua vez uma descrição das amostras de utentes caraterizados em 2004, 2009, 
2010 e 2011, no que diz respeito a um conjunto de variáveis comparáveis entre amostras, 

salvaguardadas as limitações metodológicas a seguir apresentadas. 

 
A discussão dos dados e respetivas conclusões incidem na generalidade dos dados analisados.



 

 
 

1. Operacionalização da pesquisa
 
Uma vez que a presente pesquisa se enquadra no Modelo de Acompanhamento e A

Projetos apoiados na área da 
implementação do referido M

IDT,IP, com responsabilidades na definição do M

articulação com o Núcleo de Estatística, as Delegações Regionais do mesmo Instituto e com as 
entidades promotoras dos projetos apoiados, 

bem como documentação de apoio. A apresentação final destes docum

metodologia a aplicar coube por sua vez às Delegações Regionais/Centros de Respostas 
Integradas, no contexto do seu acompanhamento de proximidade aos projetos apoiados. 

Por sua vez, estes projetos assumem um papel fundamental neste proc
cabe a responsabilidade de recolher a informação. Face à proximidade territorial e mediante as 

suas funções de acompanhamento, os C

de dinamizar este processo de caraterização loc
necessários e recolhendo os instrumentos para posterior encaminhamento para o Núcleo de 

Redução de Danos. A nível central, coube a 

a fase inicial de análise dos dados
extinção do IDT,IP, a análise dos dados e conclusão do estudo

da Divisão de Estatística e Investigação, no quadro do SICAD.

2. Tipo de estudo 
  

O presente estudo é do tipo descritivo e exploratório. Assim
amostra de utentes acompanhados em 2011, pretende

limitações metodológicas a mencionar) 

caraterizados em 2004, 2009 e 2010, bem como relativamente à população portuguesa e a
utentes acompanhados em unidades de tratamento da Rede Pública e Privada.

procura-se analisar a relação de dependência entre variáveis sociodemográficas, de consumos, 
comportamentos de risco, acompanhamento realizado e da situação clínica dos utentes.

Finalmente, pretende-se ainda identificar alguns procedimentos metodológicos ao nível da 

recolha de informação, que sejam 

3. Instrumento de recolha de 
 

A componente principal deste
acompanhados em 2011) suporta

compreende as seguintes secções:
 

I. Identificação 

II. Dados gerais (sociodemografi
III. Dados relativos ao consumo de substâncias

IV. Comportamentos de risco: ao longo da vida

V. Comportamentos de risco: últimos 30 dias
VI. Acompanhamento anterior por estruturas na área da toxicodependência

VII. Dados clínicos 
VIII. Problemas judiciais e outros

IX. Serviços já prestados ao utente

                                                 
2 Consultar em anexo o instrumento e respetivo Guião de Preenchimento

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD

Operacionalização da pesquisa 

esente pesquisa se enquadra no Modelo de Acompanhamento e A

rojetos apoiados na área da RRMD, a sua operacionalização foi realizada no context
implementação do referido Modelo. Neste domínio, o ex - Núcleo de Redução de Danos

ponsabilidades na definição do Modelo e sua operacionalização, conce

articulação com o Núcleo de Estatística, as Delegações Regionais do mesmo Instituto e com as 
entidades promotoras dos projetos apoiados, o instrumento, seu procedimento de aplicação, 

bem como documentação de apoio. A apresentação final destes documentos, bem como da 

metodologia a aplicar coube por sua vez às Delegações Regionais/Centros de Respostas 
Integradas, no contexto do seu acompanhamento de proximidade aos projetos apoiados. 

Por sua vez, estes projetos assumem um papel fundamental neste processo, uma vez que 
cabe a responsabilidade de recolher a informação. Face à proximidade territorial e mediante as 

suas funções de acompanhamento, os Centros de Respostas Integradas têm 

de dinamizar este processo de caraterização localmente, efetuando os esclarecimentos 
necessários e recolhendo os instrumentos para posterior encaminhamento para o Núcleo de 

A nível central, coube a este Núcleo a reunião dos instrumentos, bem como 

a fase inicial de análise dos dados (leitura ótica e primeira validação dos dados
a análise dos dados e conclusão do estudo passou a ser da responsabilidade 

Estatística e Investigação, no quadro do SICAD.   

descritivo e exploratório. Assim, para além da descrição de uma 
amostra de utentes acompanhados em 2011, pretende-se explorar (salvaguardadas as 

limitações metodológicas a mencionar) diferenças e semelhanças face às amostras de utentes 

04, 2009 e 2010, bem como relativamente à população portuguesa e a
em unidades de tratamento da Rede Pública e Privada.

se analisar a relação de dependência entre variáveis sociodemográficas, de consumos, 
tamentos de risco, acompanhamento realizado e da situação clínica dos utentes.

se ainda identificar alguns procedimentos metodológicos ao nível da 

que sejam passíveis de otimização. 

Instrumento de recolha de dados 

A componente principal deste estudo (caraterização de utentes de projetos de RRMD 
suporta-se no instrumento “Ficha de Caraterização do Utente

compreende as seguintes secções: 

Dados gerais (sociodemografia) 
Dados relativos ao consumo de substâncias 

Comportamentos de risco: ao longo da vida 

Comportamentos de risco: últimos 30 dias 
Acompanhamento anterior por estruturas na área da toxicodependência

Problemas judiciais e outros 

tados ao utente 

 
anexo o instrumento e respetivo Guião de Preenchimento (ANEXO I). 
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esente pesquisa se enquadra no Modelo de Acompanhamento e Avaliação de 

operacionalização foi realizada no contexto de 
Núcleo de Redução de Danos do 

odelo e sua operacionalização, concebeu, em 

articulação com o Núcleo de Estatística, as Delegações Regionais do mesmo Instituto e com as 
instrumento, seu procedimento de aplicação, 

entos, bem como da 

metodologia a aplicar coube por sua vez às Delegações Regionais/Centros de Respostas 
Integradas, no contexto do seu acompanhamento de proximidade aos projetos apoiados.  

esso, uma vez que lhes 
cabe a responsabilidade de recolher a informação. Face à proximidade territorial e mediante as 

 por sua vez o papel 

almente, efetuando os esclarecimentos 
necessários e recolhendo os instrumentos para posterior encaminhamento para o Núcleo de 

Núcleo a reunião dos instrumentos, bem como 

primeira validação dos dados). Face à 
da responsabilidade 

para além da descrição de uma 
(salvaguardadas as 

s amostras de utentes 

04, 2009 e 2010, bem como relativamente à população portuguesa e aos 
em unidades de tratamento da Rede Pública e Privada. Noutro nível, 

se analisar a relação de dependência entre variáveis sociodemográficas, de consumos, 
tamentos de risco, acompanhamento realizado e da situação clínica dos utentes. 

se ainda identificar alguns procedimentos metodológicos ao nível da 

(caraterização de utentes de projetos de RRMD 
Ficha de Caraterização do Utente”2 . Este 

Acompanhamento anterior por estruturas na área da toxicodependência 
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Trata-se de um instrumento que resulta de uma reformulação participada (internamente ao IDT,IP 

e externamente, com os projetos de RRMD) do anterior instrumento de caraterização, que por 
sua vez serviu de suporte à recolha dos dados que se apresentam relativamente aos utentes 

acompanhados em 2009 e 2010. Assim, do ponto de vista da recolha de informação, o presente 

estudo recorre a três instrumentos, a saber: 
 

• Ficha de Caraterização do Utente (2004)3  
Instrumento de recolha de informação relativamente aos utentes caraterizados em 2004. 

• Ficha de Caraterização do Utente (2009/2010)4 

Instrumento de recolha de informação relativamente aos utentes caraterizados em 2009 e 
2010. 

• Ficha de Caraterização do Utente (2011) 

Instrumento de recolha de informação relativamente aos utentes caraterizados em 2011. 

De forma a promover a validade facial do instrumento, para além de a sua construção ter 

envolvido diversos técnicos, de diversos setores, construiu-se um Guião de Preenchimento, 
também este revisto por diversos técnicos, procurando-se assim minimizar a ocorrência de 

diferentes interpretações das questões colocadas. Adicionalmente, as questões/opções foram 

sempre formuladas com o intuito de serem específicas e concretas. 
 

4. Participantes (amostra de utentes acompanhados em 2011) 
 

O presente estudo tem como unidade de análise os utentes de um grupo de projetos de RRMD 

apoiados pelo IDT,IP em 2011. 

Neste ano, o IDT,IP apoiou 46 projetos de RRMD. De entre estes, 5 atuavam exclusivamente em 

contexto recreativo, não sendo a sua população alvo objeto desta caraterização. Os restantes 

projetos - Equipas de Rua, Gabinetes de Apoio a toxicodependentes sem enquadramento socio-
familiar, Programas de Substituição Opiácea em baixo limiar de exigência e Centros de 

Acolhimento - apoiaram cerca de 13943 pessoas5.  

Uma vez que o presente estudo se enquadra no âmbito do acompanhamento e avaliação de 
projetos, o objetivo ideal do ponto de vista da dimensão da população seria a caraterização da 

totalidade de utentes acompanhados. Contudo, nem todos os projetos aderiram a este processo 
e, de entre os que aderiram, os níveis de caraterização dos utentes acompanhados são muito 

distintos. 

Dado que a amostra é constituída por clusters de utentes que têm como elemento comum 
serem acompanhados por um dado projeto, não havendo a possibilidade de caraterizar a 

totalidade dos utentes, uma alternativa possível seria a construção de uma amostra com uma 

percentagem de indivíduos de cada projeto correspondente à proporção de indivíduos 
acompanhados por estes no ano de 2011. No entanto, como referido e como se poderá 

observar na Tabela seguinte, os níveis de participação e de caraterização dos utentes 
acompanhados sofrem grandes variações entre projetos. 

A dimensão da população contatada por cada projeto varia em função de diversos fatores, 

designadamente o tipo de serviços prestado, a sua abrangência territorial ou o tipo de “cena de 
consumo”6 em que incide a intervenção. No ano em análise, os projetos que contataram um 

maior número de pessoas foram o “Encontros com Resposta II” (13,1% da população global), o 

                                                 
3 Consultar em anexo este instrumento (ANEXO I). 
4 Idem (ANEXO I). 
5 Trata-se de um valor atualizado face ao que havia sido apresentado no Relatório de Atividades de 2011 (12550), resultando de 
uma análise projeto a projeto (com base em 39 projetos) consoante o número de meses de intervenção de cada um, a partir dos 
dados apresentados por estes nos Relatórios Mensais de Indicadores (instrumento de monitorização contemplado no Modelo de 
Acompanhamento e Avaliação de Projetos de RRMD).  
6 Cena aberta concentrada, cena aberta dispersa, cena oculta. Consultar descrição detalhada no Glossário. 



Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD 

 
5 

“Programa de Substituição Opiácea em instalações fixas e móveis no Concelho de Lisboa” 

(PSOBLE LX) (10,9%), o “Aqui e Agora” (10,7%) e o “Rotas com Vida” (10,2%). Os primeiros dois 
projetos intervêm na área metropolitana de Lisboa e os dois últimos na área metropolitana do 

Porto (Tabela 1). 

De entre a totalidade de projetos elencados na referida Tabela, 9 efetuaram uma caraterização 
dos seus utentes através da Ficha de Caraterização do Utente e disponibilizaram a informação 

recolhida para a realização deste estudo. No quadro dos projetos participantes, 5 caraterizaram 
uma percentagem de utentes superior à proporção que a sua população representa 

relativamente à população geral contatada em 2011, 1 caraterizou o número de utentes 

correspondente à proporção da população que acompanhou e os restantes caraterizaram uma 
dimensão de população inferior.  

De facto, considerando a dimensão da população contatada por cada projeto e o rácio que 

seria desejável obter quanto ao número de utentes caraterizados, constata-se que os projetos 
mais bem representados são o “Aproximar” (rácio de 14,7), o “Porto + Seguro” (rácio de 6,0), o 

“(in)Ruas” (rácio de 5,5), o “GAT-UP” (rácio de 3,4) e o “PSOBLE LX”7 (rácio de 2,5) (Tabela 1). 

Tabela 1. Utentes contatados e caraterizados por projeto 
2011 

Projetos apoiados 
Utentes 

contatados 
Utentes 

caraterizados 

Nº (%) Nº  Rácio (i) 

Encontros com Resposta II 1825 13,1 7 0,2 
PSOBLE LX 1526 10,9 93 2,5 
Aqui e Agora 1492 10,7 2 0,05 
Rotas com vida 1422 10,2 .. .. 
Linhas e rabiscos 771 5,5 .. .. 
GAT-UP 769 5,5 64 3,4 
In Realidades 502 3,6 .. .. 
3R (s) - reduzir, riscos e reintegrar 491 3,5 .. .. 
ER Crescer na Maior - Lisboa I Ocidental 409 2,9 .. .. 
Aproximar 367 2,6 132 14,7 
Porto + Seguro 309 2,2 42 6,0 
Projecto Elos 305 2,2 .. .. 
Casa de Vila Nova 301 2,2 1 0,1 
Estrada com Horizontes 264 1,9 .. .. 
Intervir com Arte(s) 261 1,9 .. .. 
ER Crescer na Maior - Lisboa II Oriental 258 1,9 .. .. 
ER Zona Histórica do Porto 238 1,7 .. .. 
Projecto de Redução de Riscos em Marvila 225 1,6 .. .. 
Âncora 192 1,4 .. .. 
Projecto Vitae-Buraca/Damaia 162 1,2 .. .. 
Focus 159 1,1 .. .. 
Centro de Acolhimento de Lisboa 139 1,0 .. .. 
Encontros de Rua 134 1,0 .. .. 

  

                                                 
7 De referir que o volume de Fichas de Caraterização do Utente disponibilizadas por este projeto é muito superior ao analisado. Na 
seleção dos dados a analisar optou-se por contemplar cerca de 50% do valor global (para todos os anos) de Fichas, em virtude de 
os utentes deste projeto, bem como do projeto Aproximar, estarem muito sobre representados por relação com os restantes.  



Tabela 1. Utentes contatados 

Projetos apoiados

GIRUGaia 
Projecto Vitae - Algueirão Mem M
Projectando Vida 
In Loco 
Novas Metas 
Dá a Volta 
GIRU-Barcelos  
Chega-te a Nós 
(in) Ruas 
SMACTE 
Caldas Solidária 
Giros 
Sorrir à Vida - Reduzir 
Equipa de Rua "Despertar"
Centro de Acolhimento O Farol
SER 

TOTAL 

 
 (i) Rácio entre o nº de Fichas de Caraterização
percentagem da população que cada projeto contatou no ano de 2011 e o nº de 
se dispõe. 
 

Fonte: Projetos de RRMD/SICAD: DSMI-DEI 

 

A análise que se apresenta incide, assim, numa amostra de 355 utentes, que corresponde a 

2,5% do universo total de utentes contatados
projetos.  

 

Nesta amostra, 37,2% dos utentes provêm do projeto “Aproximar”, 26,2% provêm do “

LX” e 18,0% do “GAT-UP” (Gráfico 1

 
Gráfico 1. Distribuição 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

De forma correspondente, as fr

são por sua vez São José e São Lázaro, em Braga (94 indivíduos contatados neste território alvo 
da intervenção do projeto Aproximar), Benfica, em Lisboa (onde se localiza 

PSOBLE LX – 93 indivíduos contatados), Santa Cruz, em Coimbra (onde se localiza o Gabinete de 

3,1%

2,0%
0,6%

0,8%

0,3%

Aproximar

(in) Ruas

GIRUGaia

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD

tentes contatados e caraterizados por projeto (cont.)
2011 

Projetos apoiados 
Utentes 

contatados 
Utentes 

caraterizados

Nº (%) Nº  

129 0,9 3 
Algueirão Mem Martins 129 0,9 .. 

121 0,9 .. 
119 0,9 .. 
110 0,8 .. 
118 0,8 .. 
104 0,7 .. 
86 0,6 .. 
85 0,6 11 
81 0,6 .. 
76 0,5 .. 
74 0,5 .. 
61 0,4 .. 

Equipa de Rua "Despertar" 60 0,4 .. 
Centro de Acolhimento O Farol 43 0,3 .. 

26 0,2 .. 

13943 100,0 355 

araterização (isto é, utentes caraterizados) de que seria desejável dispor considerando a 
percentagem da população que cada projeto contatou no ano de 2011 e o nº de Fichas de Caraterização

A análise que se apresenta incide, assim, numa amostra de 355 utentes, que corresponde a 

do universo total de utentes contatados, abrangendo utentes de um grupo específico de 

dos utentes provêm do projeto “Aproximar”, 26,2% provêm do “

UP” (Gráfico 1). 

. Distribuição dos utentes caraterizados por projeto
2011 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

freguesias do país onde foi contatado um maior número de utentes 

são por sua vez São José e São Lázaro, em Braga (94 indivíduos contatados neste território alvo 
da intervenção do projeto Aproximar), Benfica, em Lisboa (onde se localiza uma estrutura fixa

93 indivíduos contatados), Santa Cruz, em Coimbra (onde se localiza o Gabinete de 

37,2%

18,0%
11,8%

26,2%

GAT-UP Porto + Seguro

Encontros com Resposta II Aqui e Agora

Casa de Vila Nova PSOLX
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projeto (cont.) 

Utentes 
caraterizados 

Rácio (i) 
1,0 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
5,5 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

 

de que seria desejável dispor considerando a 
araterização de que efetivamente 

A análise que se apresenta incide, assim, numa amostra de 355 utentes, que corresponde a 

, abrangendo utentes de um grupo específico de 

dos utentes provêm do projeto “Aproximar”, 26,2% provêm do “PSOBLE 

entes caraterizados por projeto 

 

tado um maior número de utentes 

são por sua vez São José e São Lázaro, em Braga (94 indivíduos contatados neste território alvo 
uma estrutura fixa do 

93 indivíduos contatados), Santa Cruz, em Coimbra (onde se localiza o Gabinete de 
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Apoio do projeto GAT-UP – 64 indivíduos contatados) e Ajuda, em Peniche, área de intervenção 

do projeto Porto+Seguro (42 indivíduos contatados) (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Utentes caraterizados por Freguesia 
2011 

Concelho/Freguesia 
Utentes 

(Nº)  

Guimarães 
 

Prazins (Santa Eufémia) 1 
Urgezes 12 

Braga  
Nogueira 14 

Braga (São José e São Lázaro) 94 
Braga (São Vicente) 8 
Penso (São Vicente) 2 

Braga (Sé) 10 
Tenões 2 

Porto  
Aldoar 1 

Lordelo do Ouro 1 
Santo Ildefonso 1 

Vila Nova de Gaia  
Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) 3 

Coimbra  
Coimbra (Santa Cruz) 64 

Peniche  
Peniche (Ajuda) 42 

Lisboa  
Benfica 93 

Oeiras  
Carnaxide 1 

Oeiras e São Julião da Barra 2 
Cascais  

Alcabideche 2 
Estoril 1 

São Domingos de Rana 1 

TOTAL 355 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

5. Participantes: Amostras de utentes acompanhados em 2004, 2009, 2010 e 2011 
 

Face ao exposto no ponto anterior, conclui-se que, no que diz respeito a 2011, os resultados da 

análise que se apresenta permitem caraterizar uma amostra de utentes de um conjunto de 
projetos de RRMD, podendo contribuir para um melhor conhecimento da população a que se 

destina este tipo de intervenção, não constituindo no entanto uma amostra representativa do 

universo total de indivíduos contatados, mas uma amostra de conveniência. Não se pretende 
assim efetuar subsequentes extrapolações quanto à população total de utentes acompanhados 

neste ano. Como se observará, esta é também a situação relativa à caraterização das amostras 
de utentes acompanhados em 2004, 2009 e 2010.  

 

Na segunda parte deste trabalho, apresenta-se uma caraterização relativa a quatro amostras de 
utentes acompanhados nos anos de 2004, 2009, 2010 e 2011. Como se pode observar na Tabela 

3, as amostras têm dimensões diferentes e níveis de representação diferentes face à totalidade 

da população contatada em cada ano pelos projetos de RRMD. Neste contexto, as amostras de 
2004 e 2009 compreendem uma dimensão superior e um nível de representação superior dos 

utentes. 
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Tabela 3. Utentes contatados  
e caraterizados pelos projetos de RRMD, por ano  

(2004/2009/2010/2011) 

 2004 2009 2010 2011 

Nº de utentes contatados pelos projetos 10983 (i) 10876(ii) 15929(ii) 13943(ii) 

Nº de utentes caraterizados 1270 1314 814 355 

% de utentes caraterizados/contatados 11,6 12,1 5,1 2,5 

 

(i) Estimativa baseada no número de utentes acompanhados em média em cada mês pelas Equipas de Rua (9147) e no número de 
utentes acompanhados em PSOBLE em 2004 (1836). 
(ii)Valores baseados nos Relatórios Mensais de Indicadores apresentados pelos projetos no âmbito do Modelo de Acompanhamento 
e Avaliação em RRMD. 

Fonte: Projetos de RRMD/SICAD: DSMI-DEI  

 
Com exceção para o Algarve, todas as regiões estão representadas nas quatro amostras. Alguns 

projetos participaram neste estudo em todos os anos em análise, a saber, os projetos Girugaia e 
Aproximar, no Norte, o projeto GAT-UP, no Centro (em 2004, com o nome Reduz8) e o projeto 

Porto+Seguro, em Lisboa e Vale do Tejo. 

Na amostra de 2004, estão particularmente representados os utentes dos projetos “Filos” (no 

Porto), “ERPCV-B” (Equipa de Rua Pioneira do Casal Ventoso-Boavista) e “VITAE I” (em Lisboa). 

Na amostra de 2009 estão, por sua vez, particularmente representados os utentes dos projetos 

“PSOBLE LX”, “Equipa de Rua Crescer na Maior – Lisboa I Ocidental” e “Equipa de Rua Crescer na 
Maior – Lisboa II Oriental” (todos em Lisboa). 

 

Em 2010, destacam-se sobretudo os utentes do “PSOBLE LX” (em Lisboa). Por fim, em 2011, estão 
representados em maior número os utentes dos projetos “Aproximar” (em Braga) e “PSOBLE LX” 

(em Lisboa) (Tabela 4). 

 
Tendo em consideração o nível de representação de cada projeto em cada ano, a posterior 

interpretação dos dados deverá ser enquadrada com a informação de que, em 2004 estão 
representados exclusivamente utentes de Equipas de Rua, enquanto a partir de 2009, estão 

também representados utentes do programa de substituição opiácea (“PSOBLE LX”). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
8 Embora os projetos não sejam exatamente equivalentes, o gabinete de apoio do projeto GAT-UP estava integrado no projeto 
Reduz. 
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Tabela 4. Utentes caraterizados por projeto e região, em cada ano (i) 
2004/2009/2010/2011  

Projetos apoiados (participantes) 
2004 2009 2010 2011 

Nº de utentes caraterizados 

Norte 659 393 230 147 

GIRUGaia 74 51 25 3 
Filos 104 .. .. .. 

Novas Metas .. 20 14 .. 

Metas 50 .. .. .. 
GIRU-Barcelos  .. 8 11 .. 

In Loco 38 50 .. .. 
SMACTE 65 .. .. .. 

Projeto (in) dependências .. .. 39 .. 
Equipa de Rua “Despertar” .. .. 6 .. 

ER Zona Histórica do Porto .. 73 .. .. 

Aproximar 89 57 56 132 
Espaço Pessoa 99 .. .. .. 

Projecto Elos .. .. 6 .. 
Casa de Vila Nova .. 1 27 1 

Estrada com Horizontes 50 .. .. .. 

(in) Ruas .. 23 11 11 
Sorrir à Vida – Reduzir .. 41 21 .. 

Ponto de Viragem .. 45 .. .. 
Reencontro 4 .. .. .. 

APE-FPV 37 .. .. .. 
VITAE II 28 .. .. .. 

Encontros de Rua – Setúbal 21 .. .. .. 

SER .. 24 14 .. 

Centro 93 172 100 64 

GAT-UP .. 60 83 64 
Reduz 42 .. .. .. 

In Realidades .. 57 1 .. 

Focus 51 5 16 .. 
Giros .. 50 .. .. 

Lisboa e Vale do Tejo 414 697 378 142 
Encontros com Resposta II 24 .. 14 7 

PSOBLE LX .. 229 183 93 

Equipa de Rua Crescer na Maior – Lisboa I Ocidental .. 182 15 .. 

Cidade Segura 50 .. .. .. 
Novos Trilhos 7 .. .. .. 

ERPCV-B 144 .. .. .. 
Porto + Seguro 52 35 61 42 

Equipa de Rua Crescer na Maior – Lisboa II Oriental .. 155 23 .. 

Caldas Solidária .. .. 56 .. 
Projecto Vitae-Buraca/Damaia .. 53 1 .. 

Encontros de Rua 20 41 .. .. 
VITAE I 117 .. .. .. 

Projecto Vitae – Algueirão Mem Martins .. .. 25 .. 

Dá a Volta .. 2 .. .. 

Algarve 104  58  
Chega-te a Nós .. .. 58 .. 
Sotavento 61 .. .. .. 

Guadiana 4 .. .. .. 
Barlavento 39 .. .. .. 

TOTAL 1270 1314 814 355 
 
(i)De referir que nem todos os projetos funcionaram em todos os anos. 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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6. Procedimento de recolha de dados 
 
O procedimento preconizado para a recolha de dados é semelhante, independentemente das 

amostras estudadas. Conforme descrito no Guião de Preenchimento da Ficha de Caraterização 

do Utente (2011), quanto ao momento de aplicação do instrumento, “(…) a orientação 
fundamental consiste em que a Ficha deverá ser preenchida para todos os utentes do projeto 

que não tenham sido caracterizados, no período de tempo mais curto possível (sendo 1 mês o 
período de referência) de forma a os dados não ficarem desatualizados. Deverá contudo ser 

respeitado o direito do utente de, nesta fase, não querer disponibilizar determinadas informações 

pessoais, questão particularmente sensível num período de estabelecimento inicial da relação de 
confiança com este” (p. 2). No que diz respeito ao método, as “Fichas devem ser preenchidas 

pelo técnico com a informação que recolhe acerca do utente. O utente deverá ser informado 

do propósito da recolha desta informação, bem como do seu total anonimato” (p.2)9. 
 

7. Tratamento dos dados10 
 

Como referido anteriormente, os dados recolhidos foram tratados centralmente, pelo 

IDT,IP/SICAD, envolvendo este processo diversas etapas, desde a preparação das Fichas de 
Caraterização para a realização da leitura ótica, correção das imagens obtidas e posterior 

validação dos dados. O processo de validação dos dados envolveu a realização do cruzamento 

de variáveis interdependentes, de forma a identificar e preencher lacunas de informação, bem 
como corrigir informação incoerente. A fase seguinte consistiu na análise de conteúdo e 

codificação das questões de resposta aberta. Neste processo, procurou-se utilizar as mesmas 
categorias de referência de outros estudos realizados pelo SICAD. De igual forma, a matriz de 

variáveis construídas por sintaxe teve como critério a promoção da comparabilidade da 

informação com outros estudos desenvolvidos pela Divisão de Estatística e Investigação.   
 

8. Limitações do presente estudo 
 
As limitações do presente estudo prendem-se com aspetos relativos aos instrumentos de recolha 

de dados, à operacionalização da pesquisa e amostragem. 
 

No âmbito do instrumento de recolha de dados é possível identificar limitações inerentes ao 

próprio instrumento e seu Guião de Preenchimento, bem como limitações relativas ao 
preenchimento do mesmo. 

 

No que diz respeito à construção da Ficha de Caraterização do Utente: 
 

• No Guião de Preenchimento deste instrumento não foi apresentada uma definição de 
abuso de álcool e de abuso de benzodiazepinas, pelo que as respostas relativas a estas 

duas substâncias baseiam-se na interpretação dos técnicos que preencheram o 

instrumento sobre estes conceitos. 
• De referir a limitação inerente às questões sobre a história do indivíduo, que se baseiam 

na sua memória. Esta limitação está também presente na colocação de questões sobre 

o número de paragens realizadas relativamente a cada substância. 
• Em termos gráficos, as variáveis do número de anos de consumo e número de paragens 

estão enquadradas na coluna relativa ao consumo ao longo da vida (excetuando os 
últimos 12 meses). Note-se no entanto que o grau de erro será, no limite, de 1 ano. 

• As opções relativas à identificação de outras substâncias para além das elencadas 

(resposta aberta) são apenas duas, o que induz uma subavaliação da prevalência destas 
substâncias. 

                                                 
9 Consultar no ANEXO I o referido Guião de Preenchimento. 
10 Consultar em Anexo o detalhe do processo de tratamento de dados subjacente a este estudo (ANEXO II). 
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• No Guião de Preenchimento não foi apresentado um critério quanto à inclusão do 

próprio projeto enquanto estrutura na área da toxicodependência que acompanhou o 
utente nos últimos 30 dias, determinando que a resposta a esta questão dependa da 

interpretação dos técnicos. 

• No Guião de Preenchimento não foi apresentado um critério quanto à identificação de 
“Paragem” do consumo e de ocorrência de “Sobredosagem Aguda”, pelo que as 

respostas a estas questões dependem da interpretação dos técnicos e dos utentes. 
• Os instrumentos de suporte à caraterização de utentes em 2004, 2009 e 2010 não tinham 

Guiões de Preenchimento. 

 
No que diz respeito ao preenchimento do instrumento: 

 

• Para além das lacunas de informação e incoerências em algumas respostas, a principal 
limitação identificada a este nível prende-se com o preenchimento exclusivo das opções 

“Sim” em diversas variáveis deste instrumento (não sendo preenchida a opção “Não” 
nem “Desconhecido”), o que, compromete a análise da informação. 

• Os dados clínicos apresentados relativamente ao VIH, Hepatite B, Hepatite C, Tuberculose 

e “Outras situações” são apenas indicativos, uma vez que se baseiam, em parte dos 
casos, na informação dos utentes e não a partir da consulta dos resultados das análises11. 

Tal situação decorre do tipo de intervenção que se realiza no quadro da RRMD, pelo que 

a alternativa seria não solicitar de todo esta informação. Contudo, considerou-se que, 
apesar das limitações apontadas, seria importante obter alguma informação sobre as 

prevalências das situações clínicas, ainda que apenas indicativa. 
• Apesar de ter sido apresentada uma definição de “abcesso” no Guião de 

Preenchimento”, foram identificadas muitas situações de abcessos na ausência de 

consumo endovenoso. Os dados apresentados referem-se contudo apenas à ocorrência 
destas situações no contexto dos consumidores por via endovenosa.  

• Apesar de, no próprio instrumento ser apresentada uma definição de “Droga Principal”, 

frequentemente foi assinalada mais do que uma substância nesta questão. Dado que a 
variável é de resposta única, esta situação impossibilitou a sua análise. 

 
No que diz respeito à operacionalização da pesquisa, as principais limitações a apontar 

prendem-se com o hiato de tempo entre o preenchimento das Fichas de Caraterização e a sua 

receção nos Serviços Centrais, por um lado e, por outro, com a existência de diversos 
intermediários entre a equipa que constrói o instrumento e analisa os dados e a equipa que 

recolhe os dados. Embora tenham ocorrido alguns contactos pontuais entre estas duas equipas, 

todo o processo de divulgação do instrumento e de esclarecimento de dúvidas foi efetuado por 
intermédio das estruturas deslocalizadas do IDT,IP. Se a pertinência do acompanhamento 

deslocalizado dos projetos é indiscutível, considera-se neste contexto que, a existência de 
intermediários num processo de recolha de dados introduz a probabilidade de ocorrência de 

enviesamentos no preenchimento dos instrumentos, decorrentes de interpretações distintas que 

naturalmente ocorrem sobre as questões colocadas, apesar da existência de um Guião de 
Preenchimento do instrumento. 

 

Finalmente, as limitações relativas à amostragem prendem-se essencialmente com o facto de as 
amostras não serem representativas da população alvo da intervenção dos projetos de RRMD, 

como descrito anteriormente. 

                                                 
11 Como se descreverá na próxima secção, de entre os 9 projetos participantes, 6 realizam rastreio para o VIH e 2 relativamente às 
Hepatites B e C. 
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De entre os 9 projetos participantes, 5 têm como estrutura de enquadramento uma Equipa de 

Rua, 2 são Gabinetes de Apoio para toxicodependentes sem enquadramento sócio
um Programa de Substituição Opiácea de baixo limiar de exigência

Todos os projetos disponibilizam material para RRMD, efetuam avaliação de necessidades sociais 
básicas, apoio na obtenção ou recuperação de documentação pessoal, realizam 

aconselhamento, intervenções breves, entrevista motivacional e efetuam uma avaliação de 

práticas de risco relacionadas com o consumo de drogas e práticas sexuais de risco

No que reporta a equipamentos e disponibilização de materiais:
 

• Todos disponibilizam o seguinte material para RRMD: seringa, toalhete com álcool, 
ampolas de água, ácido cítrico, recipiente e filtro. 8 disponibilizam ainda contentores 

para depósito dos uten
substâncias. 2 disponibilizam toalhetes secos e 1 tubos para consumo intranasal.

• 7 asseguram condições para a manutenção da higiene pessoal, designadamente a 

distribuição de vestuário (7 projetos),
lavandaria (4 projetos). 

• 4 têm um espaço físico onde disponibilizam refeições e telefone. De entre estes, 3 

contemplam a possibilidade de realização de atividades de lazer e 2 disponibilizam 
acesso à internet. 

• 1 disponibiliza acolhimento para dormida.
 

Relativamente à prestação de apoio social:

• Todos acompanham os utentes em situação de encaminhamento e fazem o seguimento 
deste. 

• Todos realizam uma avaliação de necessidades sociais básicas, apoio na obtenção
recuperação de documentação pessoal (exemplo: cartão de utente do S

Nacional de Saúde, cartão da Segurança Social, carta de condução, bilhete de 

identidade) e prestam i
ou legais e encaminhamento.

• 8 realizam aconselhamento relativamente a questões de abrigo/habitação. 

• 7 realizam aconselhamento relativamente a benefícios sociais, a apoio financeiro e a 
gestão de dívidas. 

• 6 realizam aconselhamento relativamente a aspetos legais.
• 4 realizam aconselhamento relativamente a emprego/pesquisa de emprego.

• 3 contemplam emprego estruturado diário (trabalho ao dia, emprego mediado) e 

aconselhamento e apoio parental.
• 2 realizam trabalho de proximidade em estabelecimentos prisionais.

 

 

 

 

 

                                                 
12 Consultar no Glossário a tipificação de cada uma das estruturas prevista no Decreto
13 A descrição dos serviços prestados pelos projetos baseia
Minimização de Danos apoiados pelo IDT,IP” (2011), relati
prestados terão sido pouco significativas.  

Caraterização dos serviços prestados pelos projetos

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICA

De entre os 9 projetos participantes, 5 têm como estrutura de enquadramento uma Equipa de 

Rua, 2 são Gabinetes de Apoio para toxicodependentes sem enquadramento sócio
um Programa de Substituição Opiácea de baixo limiar de exigência12. 

Todos os projetos disponibilizam material para RRMD, efetuam avaliação de necessidades sociais 
sicas, apoio na obtenção ou recuperação de documentação pessoal, realizam 

aconselhamento, intervenções breves, entrevista motivacional e efetuam uma avaliação de 

práticas de risco relacionadas com o consumo de drogas e práticas sexuais de risco

equipamentos e disponibilização de materiais: 

Todos disponibilizam o seguinte material para RRMD: seringa, toalhete com álcool, 
ampolas de água, ácido cítrico, recipiente e filtro. 8 disponibilizam ainda contentores 

para depósito dos utensílios utilizados e papel de alumínio para a inalação de 
substâncias. 2 disponibilizam toalhetes secos e 1 tubos para consumo intranasal.

7 asseguram condições para a manutenção da higiene pessoal, designadamente a 

distribuição de vestuário (7 projetos), espaço para banhos/duche (6 projetos) e serviço de 
 

4 têm um espaço físico onde disponibilizam refeições e telefone. De entre estes, 3 

contemplam a possibilidade de realização de atividades de lazer e 2 disponibilizam 

1 disponibiliza acolhimento para dormida. 

prestação de apoio social: 

Todos acompanham os utentes em situação de encaminhamento e fazem o seguimento 

Todos realizam uma avaliação de necessidades sociais básicas, apoio na obtenção
recuperação de documentação pessoal (exemplo: cartão de utente do S

, cartão da Segurança Social, carta de condução, bilhete de 

am informação breve sobre aspetos relativos à saúde, aspetos sociais 
ncaminhamento. 

8 realizam aconselhamento relativamente a questões de abrigo/habitação. 

7 realizam aconselhamento relativamente a benefícios sociais, a apoio financeiro e a 

6 realizam aconselhamento relativamente a aspetos legais. 
izam aconselhamento relativamente a emprego/pesquisa de emprego.

3 contemplam emprego estruturado diário (trabalho ao dia, emprego mediado) e 

aconselhamento e apoio parental. 
2 realizam trabalho de proximidade em estabelecimentos prisionais. 

 
e cada uma das estruturas prevista no Decreto-lei nº 183/2001 de 21 de Junho.

A descrição dos serviços prestados pelos projetos baseia-se no documento “Portfólio de Projetos de Redução de Riscos e 
Minimização de Danos apoiados pelo IDT,IP” (2011), relativamente a 2010, assumindo-se que eventuais variações nos serviços 
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De entre os 9 projetos participantes, 5 têm como estrutura de enquadramento uma Equipa de 

Rua, 2 são Gabinetes de Apoio para toxicodependentes sem enquadramento sócio-familiar e 1 é 

Todos os projetos disponibilizam material para RRMD, efetuam avaliação de necessidades sociais 
sicas, apoio na obtenção ou recuperação de documentação pessoal, realizam 

aconselhamento, intervenções breves, entrevista motivacional e efetuam uma avaliação de 

práticas de risco relacionadas com o consumo de drogas e práticas sexuais de risco13.  

Todos disponibilizam o seguinte material para RRMD: seringa, toalhete com álcool, 
ampolas de água, ácido cítrico, recipiente e filtro. 8 disponibilizam ainda contentores 

sílios utilizados e papel de alumínio para a inalação de 
substâncias. 2 disponibilizam toalhetes secos e 1 tubos para consumo intranasal. 

7 asseguram condições para a manutenção da higiene pessoal, designadamente a 

espaço para banhos/duche (6 projetos) e serviço de 

4 têm um espaço físico onde disponibilizam refeições e telefone. De entre estes, 3 

contemplam a possibilidade de realização de atividades de lazer e 2 disponibilizam 

Todos acompanham os utentes em situação de encaminhamento e fazem o seguimento 

Todos realizam uma avaliação de necessidades sociais básicas, apoio na obtenção ou 
recuperação de documentação pessoal (exemplo: cartão de utente do Serviço 

, cartão da Segurança Social, carta de condução, bilhete de 

nformação breve sobre aspetos relativos à saúde, aspetos sociais 

8 realizam aconselhamento relativamente a questões de abrigo/habitação.  

7 realizam aconselhamento relativamente a benefícios sociais, a apoio financeiro e a 

izam aconselhamento relativamente a emprego/pesquisa de emprego. 

3 contemplam emprego estruturado diário (trabalho ao dia, emprego mediado) e 

lei nº 183/2001 de 21 de Junho. 
se no documento “Portfólio de Projetos de Redução de Riscos e 

se que eventuais variações nos serviços 
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No domínio da Intervenção de crise, aconselhamento e outro apoio psicológico estruturado: 

• Todos os projetos realizam aconselhamento, intervenções breves e entrevista 
motivacional. 

• 8 realizam intervenção de crise e  gestão de caso. 
• 1 desenvolve trabalho de grupo e grupos de auto-ajuda. 

 

No âmbito do Apoio médico/cuidados de enfermagem/cuidados paramédicos: 

• Todos os projetos efetuam uma avaliação de práticas de risco relacionadas com o 

consumo de drogas e práticas sexuais de risco.  

• 8 projetos realizam uma avaliação básica de necessidades de saúde e Intervenção de 
emergência em overdoses.  

• 7 realizam tratamento de lesões. 
• 6 desenvolvem Terapia de Observação Direta, gestão da medicação anti-retroviral, 

tratamento da Tuberculose, Hepatite C e Teste de diagnóstico do VIH. 

• 4 realizam teste de gravidez e administração de substâncias de substituição. 
• 3 promovem clínica de infeções sexualmente transmissíveis (rastreio e tratamento), 

vacinação da Hepatite B e do tétano.  

• 2 realizam teste de diagnóstico do VCH e VHB. 
 

ReIativamente a IEC – Informação, Educação e Comunicação: 

• 6 disseminam informação através de materiais. 

• 4 organizam sessões de formação para grupos de utilizadores de drogas. 

• 2 organizam sessões de formação para membros da família e pares de utilizadores de 
drogas e para outros grupos alvo estratégicos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Descrição da intervenção realizada até à  

 

Considerando que a abordagem de RRMD utiliza como estratégia basilar a aproximação aos 

grupos alvo, com um reduzido nível de exigência no que reporta a regras de funcionamento e a 

objetivos a curto prazo, tem subsistido uma orientação no sentido de não ser
preenchimento da Ficha de Caraterização do Utente

Nesta primeira fase, a prioridade consiste em estabelecer um elo com o utente e dar resposta ao 

pedido efetuado, quando existe. 

Por outro lado, de forma a garantir que a caraterização corresponde a uma fase inicial da 

intervenção para a generalidade dos utentes, importa assegurar que os dados dizem respeito a 
um período específico no tempo, pelo que se determina o preenchimento da Ficha no período 

de 1 mês. Durante este período de tempo, mantendo

decorre um determinado tipo de acompanhamento, de acordo com as necessidades e 
motivações deste, bem como consoante o tipo de serviços que o projeto presta e os recurs

comunidade envolvente. A inclusão da identificação do tempo de acompanhamento e dos 

serviços prestados durante este período na 
condições e comportamentos identificados poderão já ter sido alvo da infl

primeira intervenção efetuada com este. Este aspeto é particularmente relevante considera
a intenção de, posteriormente ser efetuada uma avaliação quanto a evoluções registadas nos 

utentes no período de 1 ano de intervenção. Por outro lado

uma caraterização da primeira abordagem dos projetos de RRMD junto de novos utentes.

Tempo de acompanhamento até à conclusão da caraterização

Neste contexto, verifica-se que, de entre os 355 indivíduos em análise, a maior

num prazo inferior a 1 mês, constatando
caraterizados no primeiro dia de contato. Por outro lado, é de notar a existência de um grupo de 

indivíduos relativamente aos quais o hiato de tempo entr
muito superior (Tabela 5).  

Tabela 
utentes

Tempo de Acompanhamento

Inferior a 1 mês

1 a 12 meses

13 a 24 meses

 25 a 36 meses

 37 a 48 meses

49 a 60 meses

61 a 72 meses

73 a 84 meses

85 a 96 meses

97 a 108 meses

109 a 120 meses

121 a 132 meses

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICA

Descrição da intervenção realizada até à 

conclusão da caraterização

Considerando que a abordagem de RRMD utiliza como estratégia basilar a aproximação aos 

grupos alvo, com um reduzido nível de exigência no que reporta a regras de funcionamento e a 

objetivos a curto prazo, tem subsistido uma orientação no sentido de não ser
Ficha de Caraterização do Utente no primeiro contato realizado junto d

Nesta primeira fase, a prioridade consiste em estabelecer um elo com o utente e dar resposta ao 

pedido efetuado, quando existe.  

forma a garantir que a caraterização corresponde a uma fase inicial da 

intervenção para a generalidade dos utentes, importa assegurar que os dados dizem respeito a 
um período específico no tempo, pelo que se determina o preenchimento da Ficha no período 

1 mês. Durante este período de tempo, mantendo-se o contato entre o utente e o projeto, 

decorre um determinado tipo de acompanhamento, de acordo com as necessidades e 
motivações deste, bem como consoante o tipo de serviços que o projeto presta e os recurs

A inclusão da identificação do tempo de acompanhamento e dos 

serviços prestados durante este período na Ficha de Caraterização permite assim aferir se as 
condições e comportamentos identificados poderão já ter sido alvo da infl

primeira intervenção efetuada com este. Este aspeto é particularmente relevante considera
a intenção de, posteriormente ser efetuada uma avaliação quanto a evoluções registadas nos 

utentes no período de 1 ano de intervenção. Por outro lado, esta opção permite ainda efetuar 

uma caraterização da primeira abordagem dos projetos de RRMD junto de novos utentes.

Tempo de acompanhamento até à conclusão da caraterização 

se que, de entre os 355 indivíduos em análise, a maior

num prazo inferior a 1 mês, constatando-se inclusivamente que 146 indivíduos foram 
caraterizados no primeiro dia de contato. Por outro lado, é de notar a existência de um grupo de 

indivíduos relativamente aos quais o hiato de tempo entre o primeiro contato e a caraterização é 

Tabela 5. Tempo de acompanhamento dos  
tentes até à conclusão da sua caraterização 

2011 

Tempo de Acompanhamento 
Utentes 

(Nº)  

Inferior a 1 mês 207 

1 a 12 meses 83 

1 a 3 meses 48 

4 a 6 meses 15 

7 a 9 meses 7 

10 a 12 meses 13 

13 a 24 meses 19 

25 a 36 meses 18 

37 a 48 meses 3 

49 a 60 meses 3 

61 a 72 meses 2 

73 a 84 meses 4 

85 a 96 meses 1 

97 a 108 meses 1 

09 a 120 meses 4 

121 a 132 meses 1 

Sem informação 9 

TOTAL 355 
RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Considerando que a abordagem de RRMD utiliza como estratégia basilar a aproximação aos 

grupos alvo, com um reduzido nível de exigência no que reporta a regras de funcionamento e a 

objetivos a curto prazo, tem subsistido uma orientação no sentido de não ser obrigatório o 
no primeiro contato realizado junto deste. 

Nesta primeira fase, a prioridade consiste em estabelecer um elo com o utente e dar resposta ao 

forma a garantir que a caraterização corresponde a uma fase inicial da 

intervenção para a generalidade dos utentes, importa assegurar que os dados dizem respeito a 
um período específico no tempo, pelo que se determina o preenchimento da Ficha no período 

se o contato entre o utente e o projeto, 

decorre um determinado tipo de acompanhamento, de acordo com as necessidades e 
motivações deste, bem como consoante o tipo de serviços que o projeto presta e os recursos da 

A inclusão da identificação do tempo de acompanhamento e dos 

rmite assim aferir se as 
condições e comportamentos identificados poderão já ter sido alvo da influência de uma 

primeira intervenção efetuada com este. Este aspeto é particularmente relevante considerando 
a intenção de, posteriormente ser efetuada uma avaliação quanto a evoluções registadas nos 

, esta opção permite ainda efetuar 

uma caraterização da primeira abordagem dos projetos de RRMD junto de novos utentes. 

se que, de entre os 355 indivíduos em análise, a maioria foi caraterizado 

se inclusivamente que 146 indivíduos foram 
caraterizados no primeiro dia de contato. Por outro lado, é de notar a existência de um grupo de 

e o primeiro contato e a caraterização é 
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Analisando projeto a projeto o hiato de tempo entre o primeiro contato e a conclusão da 

caraterização, constata-se que ocorre uma elevada variação entre projetos. Assim, tendo como 
referência o período inferior a 1 mês, verifica-se que neste período: 

• 1 projeto caraterizou menos de 25% dos utentes (23,8%) 
• 3 projetos caraterizaram entre 25% e 50% dos utentes (27,2%, 42,9% e 44,7%) 

• 3 projetos caraterizaram mais de 75% dos utentes (83,0%, 87,0% e 100%14) 
• 2 projetos não apresentam esta informação.  

Os projetos que caraterizaram uma maior percentagem de utentes no primeiro mês são um 

programa de substituição opiácea com instalações fixas e móveis e um gabinete de apoio. 

Intervenção concretizada no período de tempo compreendido entre o primeiro contato e a 
conclusão da caraterização 

Neste período de tempo, constata-se que, à data da conclusão da caraterização, 346 indivíduos 
(97,5%) já haviam beneficiado de algum tipo de acompanhamento e 179 indivíduos (50,4%) de 

algum tipo de encaminhamento. 

Considerando as categorias de tipo de acompanhamento prestado previstas na Ficha de 
Caraterização do Utente, verifica-se que, nesta fase inicial de intervenção, é a componente do 

apoio social a mais aplicada, destacando-se claramente da componente de disponibilização de 

material para consumo asséptico, por exemplo.  

Relativamente a este tipo de serviço constata-se que nem todos os consumidores de drogas por 

via endovenosa foram acompanhados no âmbito do Programa de Troca de Seringas (de 66 
consumidores nos últimos 30 dias, 41 não foram acompanhados no âmbito deste Programa). Por 

outro lado, nem todos os indivíduos acompanhados em Programa de Troca de Seringas são 

consumidores de drogas por via endovenosa (de 33 indivíduos, 8 não consumiram drogas por via 
endovenosa nos últimos 30 dias). 

O atendimento psicossocial, que se define por uma avaliação inicial das necessidades do utente 
a este nível, consiste no serviço prestado ao maior número de utentes nesta fase (91% dos 

indivíduos).  

Por sua vez, no âmbito dos cuidados de saúde, as consultas médicas são o serviço de que um 
maior número de utentes beneficiou (Tabela 6).  

Note-se a este respeito que, de entre os 100 indivíduos que tiveram consultas médicas, 81 

beneficiaram deste serviço no âmbito do “PSOBLE LX” e 10 no âmbito de um projeto que tem 
PSO.  

Nesta Tabela, apresenta-se, por um lado, a percentagem de utentes que beneficiou de cada 
serviço no período entre o primeiro contato e a conclusão da caraterização (em geral) e, por 

outro, a percentagem de utentes que beneficiou de cada serviço logo no 1º mês de 

intervenção.  
 

Em média, 54,0% dos utentes beneficiou de cada serviço antes da conclusão do primeiro mês de 

acompanhamento. A vacinação consiste no serviço de que uma menor percentagem de 
utentes beneficiou nesta fase inicial (12,5%, isto é, apenas 1 indivíduo de entre os 8 que foram 

vacinados até à conclusão da caraterização). Por outro lado, foram as intervenções em situação 
de urgência que, proporcionalmente, ocorreram em maior número no primeiro mês (85,4% de 

                                                 
14 Trata-se de apenas 3 utentes. 
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todas as intervenções realizadas até à data da conclusão da caraterização ocorreram no 

primeiro mês). 

Apesar de, na maioria dos casos o tempo de acompanhamento em causa ser reduzido, verifica-

se que existe uma relação muito significativa entre os utentes serem acompanhados pelo projeto 
em PSO e beneficiarem da parte deste de consultas médicas, rastreios (não inclui 

Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação), cuidados de enfermagem, terapêutica 

medicamentosa, apoio psicológico, disponibilização de material, educação para um consumo 
com menores riscos e apoio alimentar (Teste do Chi Quadrado, p<0,001).  

 

Tabela 6. Utentes acompanhados em geral (até à conclusão da caraterização)  
e no 1º mês por tipo de serviço(i) 

2011 

Serviços prestados 

Utentes alvo de acompanhamento  

Em geral 

(n=355) 
1º mês(ii) 

(Nº) (%) (Nº) (%) 

Programa de Troca de Seringas 33 9,3 13 39,4 

Distribuição de outro tipo de material 101 28,5 68 67,3 

Cuidados de higiene 34 9,6 16 47,1 

Apoio alimentar 170 47,9 76 44,7 

Apoio psicológico 121 34,1 80 66,1 

Atendimento psicossocial 315 88,7 186 59,0 

Educação para práticas de consumo de menor risco 136 38,3 80 58,8 

Consultas médicas 100 28,2 76 76,0 

Programa de Substituição Opiácea 77 21,7 55 71,4 

Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (VIH) 10 2,8 4 40,0 

Outro tipo de rastreio 43 12,1 19 44,2 

Cuidados de enfermagem 58 16,3 32 55,2 

Vacinação 8 2,3 1 12,5 

Terapêutica medicamentosa 18 5,1 13 72,2 

Intervenções em situação de urgência 41 11,5 35 85,4 

Outro acompanhamento: 8 2,3 2 25,0 

Educação para a cidadania 1    

Grupo terapêutico 4    

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 1    

Disponibilização de vestuário 2    

Média de utentes acompanhados no 1º mês (entre serviços) 54,0 
 
(i) Consultar Glossário para uma descrição de serviços. A questão é de resposta múltipla. 
(ii) Base (%): Nº de utentes acompanhados em cada serviço até à conclusão da caraterização  
 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 
 

De uma forma geral, de entre os utentes alvo de acompanhamento, cada um beneficiou de 

mais do que um tipo de serviço, sendo a situação mais comum a dos indivíduos que 
beneficiaram de 2 tipos de serviços (Tabela 7). 
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Tabela 7. Utentes alvo de acompanhamento até à conclusão da caraterização,  
por nº de serviços 

2011 

Nº de serviços 
(n=346) 

Utentes alvo de 
acompanhamento 

(%) 

1 4,0 

2 30,9 

3 10,1 

4 15,0 

5 11,8 

6 9,0 

7 7,8 

8 6,9 

9 3,2 

10 0,9 

12 0,3 

 100,0 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
De entre os 179 indivíduos alvo de encaminhamento durante este período inicial, e considerando 
a lista de estruturas propostas na Ficha de Caraterização, verifica-se que um maior número de 

utentes foi encaminhado para estruturas de saúde, sobretudo o Centro de Saúde (53) e a Equipa 

de Tratamento (47) (Tabela 8).  
 

À semelhança da análise efetuada relativamente ao acompanhamento realizado, nesta Tabela 

apresenta-se, por um lado, a percentagem de utentes encaminhados no período entre o 
primeiro contato e a conclusão da caraterização e, por outro, a percentagem de utentes 

encaminhados para cada serviço especificamente no primeiro mês de caraterização. 
 

Em média, 56,1% dos encaminhamentos realizados para cada uma das estruturas foi 

concretizado antes da conclusão do primeiro mês de encaminhamento. Em particular, as “outras 
consultas no Hospital” são aquelas para as quais uma maior percentagem de indivíduos foram 

encaminhados logo no primeiro mês (83,3%). Por outro lado, uma menor percentagem de 

indivíduos foram alvo de encaminhamento nesta fase inicial para a Unidade de Desabituação e 
para o Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH/sida.  

 
Nesta fase inicial de acompanhamento, verifica-se que existe, de uma forma geral, uma relação 

significativa entre o acompanhamento em PSO e o benefício de algum tipo de 

encaminhamento (Teste do Chi-quadrado, p<0,005). Em particular, o acompanhamento neste 
Programa associa-se ao encaminhamento para CDP e Gabinete de Apoio (p<0,001). 
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Tabela 8. Utentes encaminhados em geral (até à conclusão da caraterização) 

e no 1º mês por tipo de estrutura(i)  
2011 

Estruturas 

Utentes alvo de encaminhamento 

Em geral 

(n=355) 
1º mês(ii) 

(Nº) (%) (Nº) (%) 

Hospital (internamento) 11 3,1 5 45,5 

Hospital, consulta de Infecciologia 9 2,5 6 66,7 

Outro tipo de consulta em hospital: 12 3,4 10 83,3 

Gastroenterologia 6    

Obstetrícia (Maternidade Alfredo da Costa) 1    

Psiquiatria 1    

Centro de Saúde 53 14,9 23 43,4 

Equipa de Tratamento 47 13,2 23 48,9 

Comunidade Terapêutica 5 1,4 4 80,0 

Unidade de Desabituação 7 2,0 2 28,6 

Centro Dia 2 0,6 1 50,0 

Centro de Aconselhamento e Deteção (VIH)  7 2,0 2 28,6 

Centro Diagnóstico Pneumonológico 22 6,2 18 81,8 

Gabinete de Apoio 35 9,9 29 82,9 

Centro de Acolhimento 21 5,9 13 61,9 

Outro tipo de alojamento: 11 3,1 6 54,5 

Centro de Abrigo 2    

Casa Abrigo 5    

Segurança Social 32 9,0 17 53,1 

Outras instituições/outros encaminhamentos: 25 7,0 8 32,0 

Formação 8    

Análises 2    

Apoio Psicológico 2    

Instituto de Emprego e Formação Profissional 2    

CAIS (Centro de Apoio ao Indivíduo Sem Abrigo) 1    

Câmara Municipal 1    

Centro integrado de Apoio Familiar de Coimbra  1    

Equipa de Rua 1    

Serviços de apoio a pessoas vítimas de violência 1    

Tribunal 1    

Média de utentes encaminhados no 1º mês (entre serviços) 56,1 
 

(i) Questão de resposta múltipla. 

(ii) Base (%): Nº de utentes encaminhados para cada estrutura até à data da conclusão da caraterização.  

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

De entre os indivíduos alvo de encaminhamento, a maioria foi encaminhado para 1 ou 2 
estruturas (Tabela 9). 
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Tabela 9. Utentes alvo de encaminhamento até à conclusão da caraterização,  
por nº de estruturas 

2011 

Nº de Estruturas 
(n=154) 

Utentes alvo 
encaminhamento  

(%) 

1 39,0 

2 42,2 

3 13,0 

4 2,6 

5 2,6 

13 0,6 

 100,0 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

 
Em suma, a amostra de utentes caraterizados em 2011 que este estudo tem como objetivo 

analisar corresponde a um conjunto de indivíduos que, na sua maioria, são beneficiários do 
projeto de RRMD há muito pouco tempo (período inferior a um mês), mas que já foram alvo de 

algum tipo de intervenção.  
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� género masculino (80,9%)

� idades compreendidas entre os 25-44 anos (60,5%), sendo a idade média 39 anos

� fontes de rendimento: subsídios temporários (27,2%) e rendimento do trabalho (24,4%)

� a viverem sós  (36,4%) ou só com os pais (18,9%)

� a viverem em alojamento familiar clássico (58,9%)

� consumo ao longo da vida (78,6%), nos últimos 12 meses (75,2%) e nos últimos 30 dias (72,4%)

� sobretudo consumidores de heroína  (77,1%), cocaína (69,2%) e cannabis (61,6%), ao longo da vida

� média de 10 anos de consumo para praticamente todas as substâncias

� realização de paragens ao longo da vida em praticamente todas as substâncias 

� predomínio do consumo de heroína (62,3%), cannabis (35,0%) e base de cocaína (34,2%) nos últimos 30 dias

� consumo fumado de heroína (64,4%) e base de cocaína (97,6%) nos últimos 30 dias. Consumo injetado de cocaína 
(93,0%)

� consumos sobretudo 2 a 3 vezes por semana de heroína (62,0%), cocaína (58,2%)e base de cocaína (44,9%), nos últimos 
30 dias

� 75,0% dos utentes fazem policonsumo de substâncias

� 58,8% já consumiu por via endovenosa ao longo da vida e 25,9% nos últimos 30 dias

� consumo endovenoso em média em 20 dias por mês e 4 injeções por dia

� 56,9% dos consumidores injetam apenas no braço

� 30,2% consome em casa própria e 29,0% na rua

� 55,7% já partilharam material para consumo ao longo da vida e 30,6% nos últimos 30 dias

� 9,8% partilharam seringa nos últimos 30 dias e 34,6% partilharam cachimbo, 32,9% prata e 28,6% tubo

� 40,0% reutilizaram seringa

� 41,7% tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida e 13,5% nos últimos 30 dias

� 59,6% já foi acompanhado em Equipa de Tratamento

� 56,0% já foi acompanhado em PSO ao longo da vida e 37,4% nos últimos 30 dias

Sociodemografia 

Consumos 

Comportamentos de Risco 

Acompanhamento anterior em toxicodependência 
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� 49,6% dos consumidores com Hepatite C, 22,8% com VIH, 9,4% com Hepatite B e 7,1% com Tuberculose 

� 14,1% com VIH e Hepatite C

� 78,6% dos consumidores com VIH já fizeram tratamento ao longo da vida, o mesmo sucedendo a 33,3%  dos 
consumidores com Hepatite C

� 17 utentes estiveram presos nos últimos 12 meses. De entre estes, 2 injetaram drogas na prisão

� 15,8% tiveram problemas judiciais nos últimos 30 dias, sendo a situação mais comum a de aguardar julgamento.

Dados Clínicos 

Problemas judiciais e outros 



 
A maioria (80,9%) dos indivíduos é do 

encontrava grávida (Tabela 10)

 

Género
(n=340)

 
 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
No que diz respeito à idade, e

anos e 2 indivíduos têm 79. As situações mais comuns 

anos (14 casos). Considerando os 
(34,6%) tem entre 35 e 44 anos (Tabela 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Grupo etário
(n=355) 
 
 

 
 

Idade Média
Valor 

Valor Máximo
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 

90,5% dos indivíduos são de nacionalidade
outra nacionalidade, a maioria são cidadãos europeus (16), sobretudo da Europa de Leste (12), 
destacando-se em particular a proveniência da Ucrânia (8)

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
15 Os restantes europeus são: 2 russos, 1 alemão, 1 espanhol, 1 francês, 1 inglês, 1 moldavo e 1 romeno. 4 
de Cabo Verde, 1 do Mali e outro da República Árabe da Síria).

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD

%) dos indivíduos é do género masculino. No grupo das mulheres, nenhuma se 

). 

Tabela 10. Género 
2011 

Categoria(s)  Utentes (%) 

Género 
(n=340) Masculino 

Feminino 

80,9 

19,1 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

, em média, os utentes têm 39 anos, sendo que 1 indivíduo tem 15 

anos e 2 indivíduos têm 79. As situações mais comuns (moda) consistem nos utentes com 33 

anos (14 casos). Considerando os grupos etários, verifica-se que a maior percentagem de utentes 
(Tabela 11).  

Tabela 11. Idade 
2011 

Categoria(s)  
Utentes 

(% / Média) 

 

Grupo etário 

 

15-24 anos 

25-34 anos 

35-44 anos 

45-54 anos 

55-64 anos 

65-74 anos 

75-84 anos 

 

9,6 

25,9 

34,6 

22,3 

6,5 

0,6 

0,6 

Idade Média 
 

 39 anos 
Valor Mínimo 

 
 15 anos 

 Valor Máximo  79 anos 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

nacionalidade portuguesa. De entre os 33 indivíduos que são de 

a maioria são cidadãos europeus (16), sobretudo da Europa de Leste (12), 
se em particular a proveniência da Ucrânia (8)15(Tabela 12).  

 
Os restantes europeus são: 2 russos, 1 alemão, 1 espanhol, 1 francês, 1 inglês, 1 moldavo e 1 romeno. 4 indivíduos são africanos (2 

de Cabo Verde, 1 do Mali e outro da República Árabe da Síria). 1 indivíduo é brasileiro. 

Caraterização Sociodemográfica
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masculino. No grupo das mulheres, nenhuma se 

têm 39 anos, sendo que 1 indivíduo tem 15 

nos utentes com 33 e 40 

se que a maior percentagem de utentes 

 

portuguesa. De entre os 33 indivíduos que são de 

a maioria são cidadãos europeus (16), sobretudo da Europa de Leste (12), 

indivíduos são africanos (2 
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Tabela 12. Nacionalidade  
2011 

 
Categoria(s)  Utentes (%)  

Nacionalidade 
(n=347) 

Portuguesa 

Outra  

90,5 

9,5 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
As fontes de rendimento mais comuns são os subsídios temporários (apontados por 27,2% dos 

utentes) e o rendimento do trabalho (referido por 24,4% dos utentes) (Tabela 13).  

De entre 73 indivíduos que sobrevivem a partir de subsídios de natureza temporária, em 90,4% das 

situações o subsídio em causa é o Rendimento Social de Inserção e 9,6% subsiste a partir de 

outros subsídios temporários, essencialmente de abonos sociais16.  

Em 39 indivíduos que auferem rendimentos do trabalho, 71,8% insere-se na categoria de trabalho 

ocasional, o que inclui a realização de biscates, a venda ambulante, ou outras atividades legais 

pontuais das quais se obtenha rendimento, enquanto 30,8% está inserido num trabalho de 
natureza regular ou estável17.  

As outras fontes de rendimento correspondem essencialmente a apoio de amigos e formação18. 
 

Tabela 13. Fontes de Rendimento(i)  
2011 

 Categoria(s)  Utentes (%)  

Fontes de Rendimento 
(n=316) 

 

Subsídio Temporário 

Rendimento do trabalho 

A cargo de familiares 

Reforma/Pensão 

Arrumar carros 

Atividades ilícitas 

Mendicidade 

Prostituição 

Outra Fonte de 
Rendimento 

 

27,2 

24,4 

19,6 

10,8 

8,5 

7,3 

7,0 

1,3 

5,7 

 

(i)Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Na Tabela 14 é possível analisar com maior pormenor o perfil dos utentes no que reporta a esta 

dimensão. Constata-se assim que 274 indivíduos têm apenas uma fonte de rendimento, 
sobretudo rendimento do trabalho (66 casos) ou Rendimento Social de Inserção (54 casos). De 

forma correspondente, para cada fonte de rendimento é usualmente superior o número de 
indivíduos que depende desta exclusivamente do que o número que a complementa com 

                                                 
16 Em 86 indivíduos com subsídios temporários, é conhecido o tipo de subsídio para 73 casos. De entre os 7 indivíduos que identificam 
como fonte de rendimento outros subsídios temporários, é possível identificar as seguintes situações: abono (3 casos) e baixa médica 
(1 caso). 
17 Em 77 indivíduos com rendimento do trabalho, é conhecido o tipo de rendimento para 39 casos. 
18 Apoio de amigos (4 casos), apoios genéricos (1 caso), formação (4 casos) e rendas (1 caso). 
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outras fontes de rendimento. A única exceção sucede no caso das atividades ilícitas, em que é 

superior o número de indivíduos que não depende exclusivamente destas, associando-as a 
outras fontes de rendimento. 

Tabela 14. Detalhe das Fontes de Rendimento  
2011 

Fontes de rendimento (n=316) Utentes 
(Nº) (%) 

Rendimento do trabalho 77 24,4 
 Só rendimento do trabalho 66 20,9 
 Com outras fontes de rendimento 11 3,5 

Rendimento Social de Inserção (RSI) 66 20,9 
 Só RSI 54 17,1% 

 Com outras fontes de rendimento 12 3,8 

A cargo de familiares 62 19,6 
 Só a cargo de familiares 49 15,5 

 Com outras fontes de rendimento 13 4,1 
Mendicidade / Arrumar carros 47 14,9 
 Só mendicidade / arrumar carros 39 12,3 
 Com outras fontes de rendimento 8 2,6 

Reforma / Pensão Social 34 10,8 
 Só reforma / pensão social 33 10,4 
 Com outras fontes de rendimento 1 0,4 

Atividades ilícitas 23 7,3 

 Só atividades ilícitas 11 3,5 

 Com outras fontes de rendimento 12 3,8 

Outras fontes de rendimento 18 5,7 

      Só outras fontes de rendimento 13 4,1 

      Com outras fontes de rendimento 5 1,6 

Outros subsídios temporários 7 2,2 

 Só outros subsídios temporários 6 1,9 

 Com outras fontes de rendimento 1 0,3 

Prostituição 4 1,3 

 Só prostituição 3 0,9 

 Com outras fontes de rendimento 1 0,4 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

A análise estatística da relação entre as várias fontes de rendimento (com recurso ao teste do 
Chi-quadrado) demonstra a existência de uma relação muito significativa entre a obtenção de 

rendimento através do trabalho e através de subsídios temporários (p<0,001), no sentido em que 

a existência de uma fonte de rendimento tende a excluir a outra (em 86 indivíduos que 
beneficiam de subsídios temporários, 93,0% não tem rendimento do trabalho). 

De entre os 160 indivíduos sobre os quais foi possível obter informação relativamente ao número 
de anos de desemprego19 (período temporal diretamente anterior à situação atual), constata-se 

que, em média, estes têm 3 anos de desemprego, sendo que, à data da caraterização, 6 

indivíduos estavam desempregados há apenas 1 mês e 1 indivíduo estava desempregado há 25 
anos. A situação mais comum consiste contudo em 2 anos de desemprego. 

Mais de metade (58,9%) dos indivíduos vive em alojamentos familiares de categoria “familiar 

clássico”20, sendo no entanto de destacar a percentagem de indivíduos que habita em 
condições precárias ou na ausência total de qualquer condição a este nível: na rua (19,1%), em 

                                                 
19 Consultar o Guião de Preenchimento da Ficha de Caraterização do Utente (2011) relativamente ao conceito de “desemprego” 
utilizado (ANEXO I). De referir que, conforme descrito neste Guião de Preenchimento, se concretizou que, no preenchimento da 
Ficha de Caraterização, deveriam ser considerados desempregados os utentes que não tinham um Rendimento do Trabalho 
(estável ou ocasional). 
20 Consultar o Guião de Preenchimento da Ficha de Caraterização do Utente (2011) para uma descrição do conceito de 
“Alojamento familiar Clássico” considerado (ANEXO I).  



alojamentos familiares não clássicos

Coletivos (3,0%) (Gráfico 2). 

Considerando a definição de 

para a Integração da Pessoa Sem Abrigo
indivíduos (33,5%) se encontram 

Gráfico 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

De entre os 67 indivíduos sobre os quais se obteve informação relativamente ao número de an

em que estão em situação de 
atual), verifica-se que, em média, encontram

indivíduos estão sem abrigo há 1 mês, enquanto 1 está sem abrigo há cerca de 
situação mais comum consiste nos indivíduos que estão sem abrigo há 1 mês.

No que reporta à variável Coabitação
sozinhos. Por outro lado, 23,7% vive com os pais e 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Consultar o Guião de Preenchimento da 
“Alojamento familiar Não Clássico” considerado
22 Consultar o Guião de Preenchimento da 
utilizado (ANEXO I). 

Familiar Clássico

Familiar Não Clássico

Centro de Abrigo

Outro

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD

alojamentos familiares não clássicos21 (11,4%), em Centros de Abrigo ou outr

Considerando a definição de Sem Abrigo consensualizada no âmbito da Estratégia Nacional 

essoa Sem Abrigo22, conclui-se a partir dos dados presentes que 
se encontram nesta situação.  

Gráfico 2. Tipo de Alojamento (n=341) 
2011 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

De entre os 67 indivíduos sobre os quais se obteve informação relativamente ao número de an

em que estão em situação de sem abrigo (período temporal diretamente anterior à situação 
se que, em média, encontram-se há 2 anos nesta situação,

brigo há 1 mês, enquanto 1 está sem abrigo há cerca de 
situação mais comum consiste nos indivíduos que estão sem abrigo há 1 mês. 

Coabitação, verifica-se que 36,4% dos utentes estudados vivem 

23,7% vive com os pais e 21,8% vive com o/a companheiro/a

 
o Guião de Preenchimento da Ficha de Caraterização do Utente (2011) para uma descrição do conceito de 

“Alojamento familiar Não Clássico” considerado (ANEXO I). 
o Guião de Preenchimento da Ficha de Caraterização do Utente (2011) relativamente ao conceito de Sem Abrigo 

58,9%19,1%

11,4%

7,0%
1,5% 1,5% 0,6%

Rua

Familiar Não Clássico Hotelaria e similar

Centro de Abrigo Outro Alojamento Coletivo de Convivência
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%), em Centros de Abrigo ou outros Alojamentos 

consensualizada no âmbito da Estratégia Nacional 

se a partir dos dados presentes que 114 

 

De entre os 67 indivíduos sobre os quais se obteve informação relativamente ao número de anos 

brigo (período temporal diretamente anterior à situação 
se há 2 anos nesta situação, sendo que 21 

brigo há 1 mês, enquanto 1 está sem abrigo há cerca de 27 anos. A 
 

36,4% dos utentes estudados vivem 

companheiro/a (Tabela 15). 

para uma descrição do conceito de 

relativamente ao conceito de Sem Abrigo 

Outro Alojamento Coletivo de Convivência
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Tabela 15. Coabitação (i)  
2011 

 Categoria(s)  Utentes (%) 

Situação de 
coabitação  
(n=354) 

Sozinho  

Com os pais 

Só pais 

Só pais e filhos 

Com companheiro   

Só companheiro 

Só companheiro e filhos  

Com filhos 

Só com filhos 

Com outros familiares 

Só com outros familiares 

Com amigos 

Só com amigos 

Em instituição 

Só em instituição 

36,4 

23,7 

18,9 

1,7 

21,8 

12,7 

7,3 

13,0 

2,5 

7,6 

3,7 

7,3 

6,8 

2,0 

1,7 

 

(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Como referido anteriormente, uma das componentes do trabalho dos projetos de RRMD prende-
se com o apoio na obtenção de documentação que se identifique como necessária e da qual o 

utente não disponha. Na amostra analisada, em 333 utentes com informação relativamente à 

documentação, constata-se que 91,3% têm Bilhete de Identidade, 66,1% têm o cartão do Serviço 
Nacional de Saúde, 58,3% o cartão de Identificação Fiscal, 52,0% o cartão da Segurança Social e 

3,6% o Passaporte, não sendo no entanto possível determinar se a reunião destes documentos 
decorre ou não do acompanhamento entretanto prestado pelos projetos.  

De entre os 315 utentes que têm documentos, mais de metade (51,7%) tem quatro documentos. 

27,6% tem um, 12,4% tem dois, 7,0% tem três e 1,3% tem cinco. 

Uma análise da relação (através do Teste do Chi-quadrado) entre um conjunto de variáveis 

sociodemográficas estudadas (género, nacionalidade, fonte de rendimento, condição de Sem 

Abrigo e coabitação) permite por sua vez identificar algumas relações, designadamente no que 
diz respeito ao género, fonte de rendimento, condição de sem abrigo e coabitação (Figura 1). 

 

Numa primeira análise, constata-se que o género se relaciona com a fonte de rendimento e a 

coabitação. 

Assim, no que diz respeito à relação entre género e fontes de rendimento, o rendimento do 
trabalho está significativamente mais associado aos homens (em 242 homens, 28,1% tem 

rendimento do trabalho, enquanto em 62 mulheres esta percentagem é de 9,7%, p<0,005).  
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Analisando com maior detalhe as diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito a 

fontes de rendimento, verifica-se que as mulheres dependem sobretudo de subsídios temporários 
(32,3%) e, em segundo lugar, da família (25,8%). Por sua vez, os homens dependem mais do 

rendimento do trabalho (28,1%) seguido dos subsídios temporários (26,9%). Embora não se tratem 
de distinções com significado estatístico, considera-se relevante destacar o maior recurso dos 

homens à mendicidade, a atividades ilícitas e a arrumar carros, do que as mulheres. Por sua vez, 

estas beneficiam em maior medida de reforma e recorrem com maior frequência à prostituição 
como fonte de rendimento (Tabela 16). 

Tabela 16. Fontes de Rendimento (Homens vs Mulheres) 
2011 

Fontes de Rendimento 
Homens (%) 

(n=242) 
Mulheres (%) 

(n=62) 

Rendimento Trabalho 28,1 9,7 

Subsídios Temporários 26,9 32,3 

Família 18,2 25,8 

Arrumar carros 9,9 .. 

Reforma/Pensão 8,7 17,7 

Mendicidade 7,9 4,8 

Atividades Ilícitas 7,4 4,8 

Outra fonte de rendimento 6,2 3,2 

Prostituição .. 6,5 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

A variável género relaciona-se ainda, de forma muito significativa com o tipo de coabitação dos 

utentes. Assim, nesta amostra, comparando homens e mulheres, é mais provável os homens 
viverem sós (em 274 homens, 39,8% vivem sós, enquanto em 65 mulheres, 16,9% vivem sós). Por 

outro lado, é mais provável as mulheres viverem com o companheiro (em 65 mulheres, 49,2% vive 

com o companheiro, enquanto em 274 homens, 16,4% vive com a companheira) e/ou filhos (em 
65 mulheres, 36,9% vive com os filhos, enquanto em 274 homens, 8,0% vive com os filhos), para 

p<0,001. 

A um outro nível, é possível tecer relações entre as fontes de rendimento, a condição de sem 

abrigo e o tipo de coabitação. 

Assim, os indivíduos que recorrem à mendicidade e a arrumar carros são, na sua maioria, sem 
abrigo e vivem sós. Em particular, em 21 indivíduos que recorrem à mendicidade, 76,2% são sem 
abrigo e vivem sós (relação muito significativa, p<0,001). Por sua vez, em 27 indivíduos que 

arrumam carros, 74,1% são sem abrigo (relação muito significativa, p<0,001) e 63,0% vivem sós 
(relação significativa, p<0,005). De facto, na sua maioria, as pessoas que estão em situação de 

sem abrigo vivem sós (p<0,001). 

Por outro lado, em 60 indivíduos que dependem da família financeiramente, apenas uma 

pequena parte é sem abrigo (16,7%, relação significativa, p<0,005). De forma correspondente, 

em 62 indivíduos que dependem da família a este nível, apenas 12,9% vivem sós (relação muito 
significativa, p<0,001). 
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Figura 1. Ilustração de relações significativas estabelecidas entre variáveis sociodemográficas(i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)Relações estabelecidas através do Teste do Chi-quadrado. 

Legenda: 
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Caraterização do consumo de substâncias psicoativas

78,6% consumiram ao longo da vida 

75,2%  consumiram nos últimos 12 meses 

72,4% consumiram nos últimos 30 dias

 
 
 
Prevalência do consumo de substâncias 
 

De entre os 355 indivíduos em estudo, 
medicação não prescrita (metadona, buprenorfina, benzodiazepinas)

Relativamente aos restantes 76 indivíduos, desconhece
de substâncias23.  

 

De entre estes 279 consumidores, 267 consumiram nos últimos 12 meses e 257 nos últimos 30 dias. 
Também nestes períodos temporais, desconhece

consumos24. Considerando a percentagem de

indivíduos, é possível afirmar que
 

 
 

 

 
 

 

Por sua vez, em 257 consumidores
continuada ao longo da vida26. 

 
Considerando a lista de substâncias prevista na 

cocaína, heroína combinada com cocaína, base de cocaína, meta

buprenorfina não prescrita, benzodiazepinas (abuso), cannabis e álcool (abuso)), verifica
no universo dos 279 consumidores 

e/ou cocaína (69,2%) ao longo da vida, sendo a c

pelos utentes (61,6%). São no entanto de destacar também as percentagens de utentes que já 
consumiram base de cocaína (35,5

 
Na categoria “outras substâncias” deste ins

substâncias: ecstasy, alucinogénios, ópio, inalantes e heroína com base de cocaína

 
Este perfil mantém-se nos últimos 12 meses mas altera

dias, constatando-se que, à data da caraterização, uma maior

(34,2%) consumia base de cocaína, po
temporal, é inclusivamente semelhante a prevalência do consumo de can

base de cocaína (Tabela 17). 
 

 

 
 

 

                                                 
23 Consultar em anexo uma breve caraterização destes utentes 
24 Doravante, utilizar-se-á a expressão “consumo de substâncias” 
medicação não prescrita. Nos títulos de Gráficos e Tabelas, utilizar
25 Para o cálculo destas percentagens, 
prescrita face à amostra total de 355 utentes caraterizados, uma vez que, se se
percentagens são de 100%. Esta situação decorre do facto de, no preenchimento das Fichas de Caraterização, não terem sido 
assinaladas, de uma forma geral, as opções “Não” ou “Desconhecido”. De forma a garantir uma 
dados, as restantes prevalências do consumo de substâncias serão apresentadas da mesma forma.
26 Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, no “último ano, exceto últimos 30 dias” e nos “últimos 30 dias”.
27 De referir que na Ficha de Caraterização do Utente
além das elencadas, pelo que a prevalência destas está possivelmente subavaliada.
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Caraterização do consumo de substâncias psicoativas

78,6% consumiram ao longo da vida 

75,2%  consumiram nos últimos 12 meses 

72,4% consumiram nos últimos 30 dias

279 consumidores (LV)

267 consumidores (12M)

257 consumidores (30 D)

Prevalência do consumo de substâncias psicoativas ao longo da vida 

De entre os 355 indivíduos em estudo, 279 consumiram substâncias psicoativas ilícitas e
medicação não prescrita (metadona, buprenorfina, benzodiazepinas) ao longo da vida

Relativamente aos restantes 76 indivíduos, desconhece-se se alguma vez consumiram este tipo 

De entre estes 279 consumidores, 267 consumiram nos últimos 12 meses e 257 nos últimos 30 dias. 
Também nestes períodos temporais, desconhece-se se os restantes indivíduos efetuaram ou não 

percentagem destes consumidores relativamente à amostra de 355 

uos, é possível afirmar que25: 

Por sua vez, em 257 consumidores com informação conhecida, 84,4% consumiram de forma 
.  

Considerando a lista de substâncias prevista na Ficha de Caraterização do Utente

cocaína, heroína combinada com cocaína, base de cocaína, metadona

buprenorfina não prescrita, benzodiazepinas (abuso), cannabis e álcool (abuso)), verifica
consumidores de substâncias, a grande maioria já consumiu heroína (77,1%) 

%) ao longo da vida, sendo a cannabis a terceira substância mais 

%). São no entanto de destacar também as percentagens de utentes que já 
umiram base de cocaína (35,5%) e heroína combinada com cocaína (33,7

Na categoria “outras substâncias” deste instrumento foram por sua vez identificadas as seguintes 

substâncias: ecstasy, alucinogénios, ópio, inalantes e heroína com base de cocaína

se nos últimos 12 meses mas altera-se quando a análise se situa no

se que, à data da caraterização, uma maior percentagem de indivíduos 

%) consumia base de cocaína, por comparação com a cocaína (27,2
temporal, é inclusivamente semelhante a prevalência do consumo de can

 
ma breve caraterização destes utentes (Anexo III). 
á a expressão “consumo de substâncias” no texto para designar o consumo de substâncias ilícitas e/ou 

Nos títulos de Gráficos e Tabelas, utilizar-se-ão as expressões “Consumidores”/”Consumo”.
 consideram-se os indivíduos que consumiram substâncias ilícitas e/ou medicação não 
utentes caraterizados, uma vez que, se se considerarem apenas os casos válidos, as 

percentagens são de 100%. Esta situação decorre do facto de, no preenchimento das Fichas de Caraterização, não terem sido 
assinaladas, de uma forma geral, as opções “Não” ou “Desconhecido”. De forma a garantir uma coerência na apresentação dos 
dados, as restantes prevalências do consumo de substâncias serão apresentadas da mesma forma. 

Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, no “último ano, exceto últimos 30 dias” e nos “últimos 30 dias”. 
a de Caraterização do Utente existem apenas duas opções para a identificação de outras substâncias para 

além das elencadas, pelo que a prevalência destas está possivelmente subavaliada. 
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279 consumidores (LV)

267 consumidores (12M)

257 consumidores (30 D)

substâncias psicoativas ilícitas e/ou 
ao longo da vida. 

onsumiram este tipo 

De entre estes 279 consumidores, 267 consumiram nos últimos 12 meses e 257 nos últimos 30 dias. 
se se os restantes indivíduos efetuaram ou não 

consumidores relativamente à amostra de 355 

84,4% consumiram de forma 

Ficha de Caraterização do Utente (heroína, 

dona não prescrita, 

buprenorfina não prescrita, benzodiazepinas (abuso), cannabis e álcool (abuso)), verifica-se que, 
aioria já consumiu heroína (77,1%) 

annabis a terceira substância mais referida 

%). São no entanto de destacar também as percentagens de utentes que já 
oína combinada com cocaína (33,7%).  

trumento foram por sua vez identificadas as seguintes 

substâncias: ecstasy, alucinogénios, ópio, inalantes e heroína com base de cocaína27. 

se quando a análise se situa nos últimos 30 

percentagem de indivíduos 

r comparação com a cocaína (27,2%). Neste período 
temporal, é inclusivamente semelhante a prevalência do consumo de cannabis (35,0%) e de 

para designar o consumo de substâncias ilícitas e/ou 
xpressões “Consumidores”/”Consumo”. 

se os indivíduos que consumiram substâncias ilícitas e/ou medicação não 
considerarem apenas os casos válidos, as 

percentagens são de 100%. Esta situação decorre do facto de, no preenchimento das Fichas de Caraterização, não terem sido 
coerência na apresentação dos 

existem apenas duas opções para a identificação de outras substâncias para 
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Tabela 17. Prevalência do consumo ao longo da vida,  

nos últimos 12 meses e últimos 30 dias, por substância (i)  

2011 

Substância  

Longo da vida 
(n=279)(ii) 

Últimos 12M 
(n=267)(iii) 

Últimos 30 dias 
(n=257)(iv) 

Consumidores Consumidores Consumidores 
(Nº) (%) (Nº) (%) (Nº) (%) 

Álcool (abuso) (n=355) 100 28,2 71 20,0 61 17,2 
Cannabis 172 61,6 113 42,3 90 35,0 
Opiáceos       
 Heroína 215 77,1 180 67,4 160 62,3 
 Metadona (não prescrita) 26 9,3 16 6,0 11 4,3 

 Buprenorfina (não prescrita) 22 7,9 13 4,9 8 3,1 
 Outros opiáceos (v) 2 0,7 .. .. .. .. 

Cocaína 193 69,2 148 55,4 70 27,2 
Base Cocaína 99 35,5 91 34,1 88 34,2 

Heroína e Cocaína 94 33,7 58 21,7 41 16,0 

Estimulantes       

 Ecstasy 4 1,4 2 0,7 1 0,4 

Hipnóticos / Sedativos       

 Benzodiazepinas (abuso) 29 10,4 14 5,2 11 4,3 

Alucinogénios 2 0,7 2 0,7 1 0,4 
Inalantes 1 0,4 .. .. .. .. 

Heroína e Base de Cocaína 4 1,4 4 1,5 4 1,6 
 
(i)Questões de resposta múltipla. 
(ii) Excetuando o consumo de álcool (neste caso, o n=355 pois a análise é efetuada na amostra dos utentes em geral, enquanto 
para as restantes substâncias, a base consiste no grupo dos consumidores de substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita). 
Como referido anteriormente, as percentagens apresentadas são relativas ao número de indivíduos que consumiu ao longo da 
vida, não se centrando apenas nos respondentes relativamente a cada substância. Se se considerassem apenas os casos válidos, as 
prevalências seriam todas de 100% ou um valor muito próximo, uma vez que, no preenchimento das Fichas de Caraterização, de 
uma forma geral, não foi assinalada a opção “Não” relativamente ao consumo de cada substância. 
(iii) Exceto no caso do álcool. As prevalências de cada substância são relativas ao número de indivíduos que consumiu nos últimos 
12 meses, não se centrando nos casos válidos para cada substância. 
(iv)Exceto para o álcool. As prevalências de cada substância são relativas ao número de indivíduos que consumiu nos últimos 30 
dias, não se centrando nos casos válidos para cada substância. 
(v) Uma vez que a prevalência de outros opiáceos, ecstasy, alucinogénios, inalantes e heroína combinada com base de cocaína 
são bastante reduzidas, ao que se adiciona a provável subavaliação destas prevalências, opta-se por não caraterizar 
posteriormente o seu consumo. 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

Duração do consumo de substâncias e interrupções efetuadas ao longo da vida 
 
No universo dos consumidores de cada uma das substâncias (ao longo da vida)28, constata-se 

que, nesta população, a média de anos de consumo é, com exceção para a metadona e 
buprenorfina não prescritas, de uma forma geral bastante elevada, sempre superior a 10 anos de 

consumo. Em média, a cannabis, a heroína e a cocaína são as substâncias que os utentes 

consumiram durante um maior período de tempo. 
 

Verifica-se que as substâncias em que é mais frequentemente (moda) apontado um maior 

número de anos de consumo (independentemente de terem ocorrido paragens neste período 
de tempo) são também a cannabis (20 anos) e a heroína (20 anos).  

 
Paralelamente, também no caso da cocaína é comum a referência a 20 anos de consumo 

(embora seja igualmente frequente a referência a 6 anos), enquanto relativamente às 

benzodiazepinas é igualmente comum a referência a 30 anos de consumo e a 1 ano de 
consumo.  

 

Como se pode observar na Tabela 18, as variações no número de anos de consumo são 
elevadas, podendo-se referir, a título de exemplo, a experiência de consumo de cocaína, no 

                                                 
28 Consultar Tabela 17 quanto ao nº de consumidores de cada substância (ao longo da vida). 
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âmbito do qual existem indivíduos com uma experiência de 1 mês e indivíduos com consumos na 

ordem dos 49 anos. 
 

Tabela 18. Número de anos de consumo ao longo da vida, por substância 
2011 

Substância  
Nº de anos de consumo 

(n) Mín. Méd. Máx. Mod. 

Álcool (abuso) 62 1m 13 40 1/10 
Cannabis 133 1m 16 41 20 
Opiáceos      

 Heroína 187 6m 15 37 20 
 Metadona (não prescrita) 6 1m 1 2 1 
 Buprenorfina (não prescrita) 11 1m 3 9 2/4 

Cocaína 163 1m 15 49 10 
Base Cocaína 30 6m 13 35 6/20 

Heroína e Cocaína 75 1m 14 35 17 
Hipnóticos / Sedativos      

 Benzodiazepinas (abuso) 19 1m 13 35 1/30 
                                            Min. – Mínimo/Méd. – Média/Máx. – Máximo/Mod. - Moda 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Praticamente todos os consumidores de cada uma das substâncias estudadas29 já fizeram 

interrupções ao consumo das mesmas, com exceção para a metadona e buprenorfina não 
prescritas, relativamente às quais, os 6 indivíduos em causa mencionam não ter realizado 

qualquer interrupção ao longo da vida. A cannabis é por sua vez a substância relativamente à 

qual uma menor percentagem de consumidores refere ter efetuado alguma paragem (64,9%). 
 

Quanto ao número de paragens realizadas, verifica-se que, de entre os consumidores que já 

efetuaram paragens, a situação mais frequente consiste na realização de uma paragem 
relativamente a cada substância. A heroína e a cocaína são as substâncias relativamente às 

quais, em média, foi efetuado um maior número de paragens: 9 paragens do consumo de 
heroína e 8 do consumo de cocaína. Note-se a este respeito a elevada variação quanto ao 

número de paragens realizadas relativamente a cada substância, para a qual poderá contribuir 

a ocorrência de interpretações distintas quanto ao conceito de “paragem” (Tabela 19). 
 

Tabela 19. Paragens realizadas ao longo da vida, por substância 
2011 

Substância  

Realização de paragens Nº de paragens 

(n) 
Utentes 

(n) Mín. Méd. Máx. Mod. 
(Nº) (%) 

Álcool (abuso) 44 36 81,8 36 1 2 10 1 
Cannabis 57 37 64,9 37 1 3 11 1 

Opiáceos         
 Heroína 165 153 92,7 153 1 9 92 1 

 Metadona (np) 6 .. ..      

 Buprenorfina (np) 6 .. ..      
Cocaína 122 110 90,2 110 1 8 38 1 

Base Cocaína 23 22 95,7 22 1 3 10 1 
Heroína e Cocaína 59 48 81,4 48 1 3 10 1 

Hipnóticos / Sedativos         

 Benzodiazepinas (abuso) 14 12 85,7 12 1 5 33 1 
                                                Min. – Mínimo/Méd. – Média/Máx. – Máximo/Mod. - Moda 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
 

                                                 
29 Consultar Tabela 17 quanto ao nº de consumidores de cada substância (ao longo da vida). 
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Frequência do consumo de substâncias nos últimos 12 meses (exceto últimos 30 dias)  
 
No conjunto dos utentes que consumiram cada substância nos últimos 12 meses (exceto últimos 

30 dias) constata-se que, de uma forma geral, a maioria consumiu regularmente, isto é, com uma 
frequência igual ou superior a 1 vez por semana. Apenas relativamente à metadona não 

prescrita o consumo foi sobretudo esporádico (inferior a 1 vez por semana). 

 
A heroína, combinação de heroína e cocaína e buprenorfina não prescrita, constituem-se como 

as substâncias em que o consumo regular foi mais evidente neste período temporal (Tabela 20). 

 
Tabela 20. Frequência semanal do consumo nos  

últimos 12 meses  (exceto últimos 30 dias), por substância 
2011 

Substância  

Frequência semanal  
do consumo 

(n)(i) 
Regular(ii) Esporádico (iii) 

(%) de consumidores 

Álcool (abuso) 69 60,9 39,1 
Cannabis 106 60,4 39,6 

Opiáceos    
 Heroína 166 86,7 13,3 

 Metadona (não prescrita) 11 45,5 54,5 
 Buprenorfina (não prescrita) 9 77,8 22,2 

Cocaína 139 66,9 33,1 

Base Cocaína 28 57,1 42,9 
Heroína e Cocaína 55 80,0 20,0 

Hipnóticos / Sedativos    
 Benzodiazepinas (abuso) 13 69,2 30,8 

 

(i) O nº de respondentes corresponde ao nº de consumidores de cada substância uma vez que a frequência do consumo nos 

últimos 12 meses (exceto últimos 30 dias) é determinada a partir da frequência semanal do consumo. 

(ii) Frequência igual ou superior a 1 vez por semana. 

(iii) Frequência inferior a 1 vez por semana. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Caraterização do consumo de substâncias nos últimos 30 dias 
 

Como referido anteriormente, a heroína, cannabis e base de cocaína são as substâncias 
consumidas por uma maior percentagem de indivíduos nos últimos 30 dias. Estas não são, no 

entanto, com exceção para a cannabis, as consumidas com maior frequência.  

 
Constata-se assim que, por exemplo, a heroína combinada com cocaína é a substância 

consumida com maior regularidade, uma vez que 73,7% dos seus consumidores referem um 
consumo diário. Por sua vez, a heroína, a cocaína e a base de cocaína são substâncias 

consumidas sobretudo 2 a 3 vezes por semana (Tabela 21). 

 
Considerando a heroína, a cocaína e a base de cocaína como exemplos, procura-se, neste 

contexto, analisar a possível existência de uma relação entre a duração do consumo de 

substâncias ao longo da vida e a regularidade do consumo das mesmas nos últimos 30 dias30.  
 

 
 

 

 

                                                 
30 Consultar Tabela 18 quanto ao limite máximo de anos de consumo de cada substância. 
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Analisando a relação entre a regularidade do consumo de heroína nos últimos 30 dias e a 

duração do consumo da mesma substância ao longo da vida, constata-se que: 
• De entre os 39 indivíduos que consomem diariamente, a maioria (64,1%) tem 16 ou mais 

anos de consumo.  
• Dos 3 utentes que consomem 4 a 6 dias por semana, a maioria (66,6%) tem menos de 16 

anos de consumo. 

• No grupo dos 89 indivíduos que consomem 2 a 3 vezes por semana, a maioria (51,7%) 
tem 16 ou mais anos de consumo.  

• De entre os 8 indivíduos que consomem 1 vez ou menos por semana, a maioria (87,5%) 

tem 16 ou mais anos de consumo.  
 

Efetuando a mesma análise relativamente ao consumo de cocaína, verifica-se uma situação 
distinta: 

• De entre os 8 consumidores diários, a mesma percentagem tem mais e menos de 16 
anos de consumo.  

• Dos 4 utentes que consomem 4 a 6 dias por semana, a maioria (55,9%) tem 16 ou mais 
anos de consumo. 

• Dos 34 utentes que consomem 2 a 3 vezes por semana, a maioria (55,9%) tem 16 ou mais 
anos de consumo. 

•  No grupo dos 12 utentes que consomem 1 vez por semana ou menos, a maioria tem 16 
ou mais anos de consumo (58,4%). 

 

Relativamente ao consumo de base de cocaína: 
• Os 4 utentes que consomem diariamente têm todos 16 ou mais anos de consumo desta 

substância.  
• O utente que consome 4 a 6 dias por semana, tem 16 ou mais anos de consumo. 

• De entre os 7 utentes com consumos de 2 a 3 vezes por semana, a maioria (57,1%) têm 

menos de 16 anos de consumo. 
• No caso dos 9 indivíduos que consomem 1 vez ou menos, a maioria (55,6%) têm menos 

de 16 anos de consumo. 

 
Face aos dados descritos, verifica-se que, nesta amostra, a regularidade do consumo não 

parece estar relacionada com a experiência de consumo da mesma substância. Assim, por 
exemplo, os utentes que consomem com maior regularidade não são necessariamente os que 

têm mais anos de consumo. Ainda que a experiência superior a 16 anos de consumo seja a 

situação mais comum independentemente do tipo de regularidade, as três substâncias 
apresentam perfis distintos no que reporta aos dados analisados. 
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Tabela 21. Frequência semanal do consumo nos últimos 30 dias, por substância 
2011 

Substância  

Últimos 30 dias 
(n=257)(i) 

Frequência semanal do consumo  

(n) 

1vez ou 
menos 

2 a 3 
dias 

4 a6 
dias 

7 dias 

Consumidores 
Consumidores (%) 

(Nº) (%) 
Álcool (abuso) (n=355) 61 17,2 60 21,7 20,0 18,3 40,0 
Cannabis 90 35,0 86 27,9 24,4 12,8 34,9 
Opiáceos        

 Heroína 160 62,3 150
0 

6,7 62,0 2,0 29,3 
 Metadona (não prescrita) 11 4,3 10 20,0 40,0 10,0 30,0 

 Buprenorfina (não prescrita) 8 3,1 8 .. 50,0 .. 50,0 

Cocaína 70 27,2 67 20,9 58,2 6,0 14,9 
Base Cocaína 88 34,2 78 33,3 44,9 6,4 15,4 

Heroína e Cocaína 41 16,0 38 10,5 10,5 5,3 73,7 
Hipnóticos / Sedativos        

 Benzodiazepinas (abuso) 11 4,3 11 45,5 9,1 9,1 36,4 
 

(i) Exceto para o álcool (neste caso, o n=355 pois a análise é efetuada na amostra dos utentes em geral, enquanto para as 
restantes substâncias, a base consiste no grupo dos consumidores de substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita). 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

De entre os consumidores de cada substância31, constata-se que, nos últimos 30 dias, a via 
privilegiada para o consumo de cannabis, heroína e base de cocaína é a fumada. De destacar 

o facto de 64,4% dos consumidores de heroína utilizarem exclusivamente a via fumada, por 
relação com uma percentagem de 31,8% que utiliza exclusivamente a via injetada (Tabela 22).  

A cocaína surge por sua vez como a substância para a qual praticamente a totalidade dos 

utentes utiliza a via endovenosa no consumo. Analisando o padrão de consumo do subgrupo de 
utentes que injeta cocaína, verifica-se que, praticamente todos consomem também heroína 

pela via injetada, aparentando corresponder a um grupo de consumidores que tende a 

privilegiar esta via de administração para ambas as substâncias. 

Os consumidores de metadona não prescrita e de benzodiazepinas preferem sobretudo a via 

oral, enquanto 50% dos consumidores de buprenorfina utilizam esta via mas o mesmo valor injeta 
esta substância32.  

Finalmente, importa destacar o facto de cerca de metade dos consumidores de heroína 

combinada com cocaína referirem a utilização da via injetada, enquanto uma percentagem 
também importante (47,3%) refere a utilização da via fumada. Neste caso, será de ponderar a 

possibilidade de estar em causa uma mistura de heroína com base de cocaína, assinalada 

também nas opções relativas a “outras substâncias” e não de heroína combinada com cocaína. 
Sendo este o caso, a prevalência anteriormente apontada para o consumo de heroína com 

cocaína (16,0%, 41 indivíduos), será porventura inferior, na ordem dos 10% (correspondendo a 
cerca de 26 indivíduos). 

                                                 
31 Consultar Tabela 21 quanto ao nº de consumidores de cada substância (últimos 30 dias). 
32 De enfatizar o facto de existirem apenas 4 casos válidos relativamente a esta variável. 
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 (i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI
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Gráfico 3. Prevalência do consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

                                                 
33 Para 5 consumidores não existe informação sobre a
34 De referir que estão incluídos 26 utentes 
ilícitas e/ou medicação não prescrita nos últimos 30 dias, 
a heroína combinada com cocaína é considerada um policonsumo (2 casos).

 

Via de Administração 
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Só Fumada/inalada  

Fumada/inalada e Endovenosa 
Fumada/inalada e Nasal 

Fumada/inalada e Oral 
Endovenosa 

Só endovenosa 

Endovenosa e Nasal/snifada 
Nasal/snifada 

Só nasal/snifada 
Oral 

Só oral 

Outra 
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47,6%

7,9%

4,8%

6,3%

1,6%

30,2%

1,6%

Cocaína Base de cocaína

Benzodiazepinas (abuso) Cannabis

. Via de administração no consumo nos últimos 30 dias, por substância
2011(i) 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

consumidores nos últimos 30 dias para os quais existe informação de pelo menos 
uma das substâncias consumidas33, constata-se que 75,0% (189 utentes) consome 

incluindo o álcool (abuso)34, e 25,0% (63 utentes) apenas uma subst

vez que as situações de policonsumo serão analisadas de forma mais detalhada no próximo 
o caso do subgrupo de consumidores de apenas uma subst

predomina o consumo de heroína e de cannabis (Gráfico 3).  

. Prevalência do consumo por substância, na amostra de consumidores de 1 

substância (n=63)  

2011 

participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Para 5 consumidores não existe informação sobre as substâncias consumidas, tratando-se portanto de 252 consumidores.

 com consumo de álcool para os quais os projetos afirmam existir consumo de substâncias 
ilícitas e/ou medicação não prescrita nos últimos 30 dias, embora se desconheçam quais as substâncias em causa. 

inada com cocaína é considerada um policonsumo (2 casos). 
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Consumidores (%) 

(n) 79 132 6 4 43 83

98,7 67,4 .. .. .. 97,6
98,7 64,4 .. .. .. 97,6

.. 3,0 .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. 34,8 16,7 50,0 95,3 2,4

.. 31,8 16,7 50,0 93,0 2,4

.. .. .. .. 2,3 ..

.. .. .. .. 7,0 ..

.. .. .. .. 4,7 ..
1,3 .. 83,3 50,0 .. ..

1,3 .. 83,3 50,0 .. ..

.. 0,8 .. .. .. ..
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, por substância  

para os quais existe informação de pelo menos 
consome mais do que 

apenas uma substância. Uma 

vez que as situações de policonsumo serão analisadas de forma mais detalhada no próximo 
rupo de consumidores de apenas uma substância, 

amostra de consumidores de 1 

se portanto de 252 consumidores. 
os projetos afirmam existir consumo de substâncias 

quais as substâncias em causa. Adicionalmente, 

B
a

se
 C

o
c

a
ín

a
 

H
e

ro
ín

a
 e

 
C

o
c

a
ín

a
 

B
e

n
zo

d
ia

ze
p

in
a

s 
(a

b
u

so
) 

83 36 8 

97,6 47,3 .. 

97,6 41,7 .. 

.. 5,6 .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

2,4 58,4 12,5 

2,4 52,8 12,5 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. 87,5 

.. .. 87,5 

.. .. .. 



Policonsumo 

Tal como atrás referido, 189 utentes consumiram mais do que uma substância nos últimos 30 dias
entendendo-se neste estudo enquadrar este grupo de utentes no contexto do policonsumo. 

vez que a variável é construída a partir da frequência do consumo de mais do que 1 substância 

no mesmo período temporal, considerou
mais indicada quanto à possibilidade de inferência de policonsumo

períodos (ao longo da vida e últimos 12 meses) são suficientemente extensos para não ser 

possível excluir a possibilidade de ocorrer o consumo de uma substância e, após o términus 
deste, o início do consumo de outra. 

 
Para efeitos de análise do policonsumo nos últimos 30 dias, foram retirados os 

consumo de álcool para os quais os projetos afirmam existir consumo de substâncias ilícitas e/ou 

medicação não prescrita nos últimos 30 dias, 
em causa. Nesta análise, as combinações de heroína com cocaína ou de heroína com base de 

cocaína são contabilizadas como duas substância

 
Analisando então este grupo dos policonsumidores

comum reside no consumo de 2 substâncias
 

Considerando as combinações de substâncias em particular, constata

comuns consistem no consumo de heroína e cocaína (
de cocaína (18,4%) (Tabela 23).

 

Tabela 23. Substâncias consumidas 

Número e identificação de substâncias consumidas 

2  substâncias (91 indivíduos
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utentes consumiram mais do que uma substância nos últimos 30 dias
se neste estudo enquadrar este grupo de utentes no contexto do policonsumo. 

vez que a variável é construída a partir da frequência do consumo de mais do que 1 substância 

no mesmo período temporal, considerou-se que a delimitação dos últimos 30 dias seria a opção 
mais indicada quanto à possibilidade de inferência de policonsumo, uma vez que os restantes 

períodos (ao longo da vida e últimos 12 meses) são suficientemente extensos para não ser 

possível excluir a possibilidade de ocorrer o consumo de uma substância e, após o términus 
deste, o início do consumo de outra.  

os de análise do policonsumo nos últimos 30 dias, foram retirados os 

consumo de álcool para os quais os projetos afirmam existir consumo de substâncias ilícitas e/ou 

medicação não prescrita nos últimos 30 dias, uma vez que se desconhecem 
Nesta análise, as combinações de heroína com cocaína ou de heroína com base de 

cocaína são contabilizadas como duas substância 

grupo dos policonsumidores (163 utentes), verifica-se que a situação mais 

reside no consumo de 2 substâncias, apontada por 91 utentes (55,8%)

Considerando as combinações de substâncias em particular, constata-se que as situações mais 

comuns consistem no consumo de heroína e cocaína (21,5%) e no consumo de heroína e 
). 

ubstâncias consumidas nos últimos 30 dias, no quadro do policonsumo
2011 

Número e identificação de substâncias consumidas (n=163) 

(91 indivíduos) 
Heroína e cocaína 

Heroína e base de cocaína 

Cannabis e álcool (abuso) 
Base de cocaína e cannabis 

Heroína e cannabis 
Heroína e álcool (abuso) 

Heroína e metadona 
Cocaína e cannabis 

Combinação de heroína e cocaína e cannabis  

Base de cocaína e buprenorfina (np) 
Base de cocaína e álcool (abuso) 

Metadona e buprenorfina (np) 
Metadona (np) e álcool (abuso) 

Benzodiazepinas (np) e cannabis 

 

Comportamentos de Risco
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utentes consumiram mais do que uma substância nos últimos 30 dias, 
se neste estudo enquadrar este grupo de utentes no contexto do policonsumo. Uma 

vez que a variável é construída a partir da frequência do consumo de mais do que 1 substância 

se que a delimitação dos últimos 30 dias seria a opção 
, uma vez que os restantes 

períodos (ao longo da vida e últimos 12 meses) são suficientemente extensos para não ser 

possível excluir a possibilidade de ocorrer o consumo de uma substância e, após o términus 

os de análise do policonsumo nos últimos 30 dias, foram retirados os 26 casos com 

consumo de álcool para os quais os projetos afirmam existir consumo de substâncias ilícitas e/ou 

cem quais as substâncias 
Nesta análise, as combinações de heroína com cocaína ou de heroína com base de 

se que a situação mais 

,8%). 

se que as situações mais 

%) e no consumo de heroína e base 

no quadro do policonsumo 

Utentes (%) 

55,8 
21,5 

18,4 

5,5 
3,1 

1,8 
1,2 

0,6 
0,6 

 0,6 

0,6 
0,6 

0,6 
0,6 

0,6 
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Tabela 23. Substâncias consumidas nos últimos 30 dias, no quadro do policonsumo (cont.) 
2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Consumo endovenoso 

 
De entre os 255 consumidores (ao longo da vida) com informação válida sobre o consumo 
endovenoso, 150 já consumiram por esta via alguma vez na vida (58,8%) e 66 nos últimos 30 dias 

(25,9%). 

A idade média de início da utilização desta via de administração situa-se nos 21 anos, variando 
entre os 11 (2 casos) e os 42 anos (1 caso). A situação mais comum consiste no início do consumo 

aos 22 anos, sendo que 57,6% dos indivíduos começaram a consumir por via endovenosa entre os 

15 e os 24 anos. 

De entre os indivíduos que injetaram nos últimos 30 dias, verifica-se que, em média, estes utentes 

consumiram por esta via em 20 dias do mês, existindo 12 indivíduos que consumiram todos os dias 
(30,0%). A situação mais comum consiste nos indivíduos que consumiram em 22 dos 30 dias 

(37,5%). Paralelamente, em média, cada um efetuou 4 injeções por dia, sendo a situação mais 

comum de 1 injeção por dia (Tabela 24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número e identificação de substâncias consumidas (n=163) Utentes (%) 

3  substâncias (46 indivíduos) 28,2 
Heroína, base de cocaína e cannabis 6,7 

Heroína, cocaína e cannabis 6,7 
Heroína, cocaína e base de cocaína 4,9 

Base de cocaína, cannabis e álcool (abuso) 1,8 
Heroína, cocaína e álcool 2,5 

Heroína, base de cocaína e álcool 1,2 

Cocaína, cannabis e álcool 1,2 
Heroína, cocaína e benzodiazepinas (np) 1,2 

Heroína, cocaína e buprenorfina (np) 0,6 
Base de cocaína, metadona (np) e cannabis 0,6 

Metadona (np), benzodiazepinas (abuso) e cannabis 0,6 

4  substâncias 9,2 
5  substâncias 5,1 
6  substâncias 1,2 
7 substâncias 0,6 
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74,2%  injetaram no braço

28,8% injetaram no antebraço

10,6% injetaram nos membros inferiores

9,1% injetaram nas mãos

1,5% injetaram nos pés

71,7% variou o ponto de injeção 

90,7% variou o local de injeção 

Tabela 24. Consumo endovenoso (prevalência, idade de início, frequência do consumo) 
2011 

 
Categoria(s)   (% / Média) 

Prevalências do 
consumo endovenoso 

(n=255)(i) 

Longo da vida  

Últimos 12 meses 

Últimos 30 dias 

58,8 

31,8 

25,9 

Idade de início do 
consumo endovenoso 

(n=85) 
 
 

Grupo etário 
 
 
 
 
 

 

10-14 anos 

15-19 anos 

20-24 anos 

25-29 anos 

30-34 anos 

35-39 anos 

40-44 anos 

 

17,6 

20,0 

37,6 

11,8 

9,4 

2,4 

1,2 

Idade Média  21 anos 

Mínimo  11 anos 
Máximo  42 anos 

Moda  22 anos 

Frequência do 
consumo endovenoso 
nos últimos 30 dias 

Média de dias iv (n=40) 

Mínimo 

Máximo 

Moda 

N.º Médio de injeções/dia (n=37) 

Mínimo 

Máximo 

Moda 

20 

1 

30 

22 

4 injeções/dia 

1 

18 

1 

 
(i) Base (%): Número de indivíduos que alguma vez consumiu substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida, 
com informação válida sobre o consumo endovenoso. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

De entre os indivíduos que consumiram por via endovenosa nos últimos 30 dias, a maioria injetou 
no braço: 

 

 

 

 

 

 

No mesmo grupo de indivíduos, constata-se que estão amplamente implementadas as práticas 
de desinfeção (54 respondentes) e de variação (53 respondentes) do ponto de injeção: 
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30,2% consumiu em casa própria

29,0% consumiu na rua

15,1% consumiu em casa de conhecidos

8,3% em edifício abandonado

3,6% noutro local

A maior parte dos consumidores injetou apenas numa zona do corpo (58,8%), sobretudo nos 

braços (Tabela 25). 

Tabela 25. Número de zonas do corpo utilizadas para o  
consumo por via endovenosa, nos últimos 30 dias 

2011 

Nº de Zonas no corpo (n=51) Consumidores 
IV (%)  

1 Zona 58,8 
                   Só braços 56,9 

                                               Só mãos 2,0 

2 Zonas 25,5 
3 Zonas 13,7 
5 Zonas 2,0 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Note-se que, de entre 28 consumidores que injetaram em apenas 1 zona do corpo nos últimos 30 

dias, apenas 53,6% variaram o ponto de injeção. 

Local de realização do consumo de substâncias 

Ainda no grupo de consumidores por via endovenosa (últimos 30 dias), constata-se que, para 55 

indivíduos com informação válida, 72,7% injetaram drogas sozinhos. 
 

Por sua vez, em 252 consumidores de substâncias nos últimos 30 dias com informação quanto ao 

local de consumo, uma percentagem importante consumiu em casa própria ou em casa de 
conhecidos35: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
A maioria dos consumidores tende a consumir em apenas um local (71,1%), sobretudo na sua 

própria casa, ainda que, para uma percentagem importante de pessoas, este local seja a rua. 

No caso dos utentes que consomem em 2 locais (21,4%), estes são sobretudo a própria casa e a 
rua (Tabela 26).  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
35 Os outros locais mencionados são diversos: barco, carro, instituição, quarto alugado, trabalho e wc público (cada um referido por 

1 indivíduo).  
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Tabela 26. Locais de realização do consumo nos últimos 30 dias 
2011 

Nº de Locais (n=159) Utentes (%)  

1Local  71,1 
      Só casa própria 30,8 
      Só rua 25,8 

      Só casa de conhecidos 8,2 
      Só edifício abandonado 3,1 

      Só Outro 3,1 
2 Locais 21,4 
      Rua e casa própria 6,9 

      Casa de conhecidos e casa própria 5,0 
      Rua e edifício abandonado 3,8 

      Rua e casa de conhecidos 1,9 
      Casa de conhecidos e edifício abandonado 1,3 

      Rua e outro 0,6 

      Casa de conhecidos e outro 0,6 
      Edifício abandonado e casa própria 0,6 

      Casa própria e outro 0,6 
3 Locais 7,5 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Partilha de material de consumo 

 
55,7% dos consumidores já partilharam material para o consumo de substâncias alguma vez na 
vida e 30,6% partilharam nos últimos 30 dias (Tabela 27). 

 
Tabela 27. Partilha de material de consumo ao longo da vida,  

nos últimos 12 meses e últimos 30 dias 
2011 

Partilha de material de consumo: período temporal  
Consumidores 

(Nº) (%) 

Ao longo da vida (n=228)(i) 127 55,7 

Últimos 12 meses (n=220)(ii) 82 37,3 

Últimos 30 dias (n=216)(iii) 66 30,6 

 

(i)Base (%): Consumidores de substâncias ao longo da vida com informação válida sobre partilha de material de consumo. 
(ii)Base (%): Consumidores de substâncias nos últimos 12 meses com informação válida sobre partilha de material de consumo. 

(iii)Base (%): Consumidores de substâncias nos últimos 30 dias com informação válida sobre partilha de material de consumo. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Em 123 indivíduos que partilharam material de consumo ao longo da vida (com informação 

válida), 40,7% partilharam de forma continuada36. 

 
Analisando a partilha de material para o consumo de substâncias consoante o tipo de material 

em causa, verifica-se que em todos os períodos temporais de referência (ao longo da vida, 
últimos 12 meses e últimos 30 dias) e para todos os tipos de material, o nível de informação 

quanto a esta prática é muito reduzido. Como se constatará nas Tabelas 28 a 30, apenas para 

um reduzido número de consumidores existe informação quanto aos utensílios partilhados, sendo 
de uma forma geral utentes que partilharam o material em causa. 

 

 
 

                                                 
36 Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, “no último ano, exceto nos últimos 30 dias” e “últimos 30 dias”. 
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No grupo dos consumidores por via endovenosa (ao longo da vida) 40,7% partilharam material 

para este tipo de consumo neste período de tempo, correspondendo portanto os restantes 59,3% 
a situações de desconhecimento. Isto significa que, para os dados conhecidos, todos os utentes 

partilharam este tipo de material. Em particular, 55,9% partilharam seringas e todos os indivíduos 

com informação válida partilharam outro tipo de material de consumo endovenoso.  
 

Por outro lado, considerando os consumidores de substâncias em geral, verifica-se que 36,6% 

partilharam material para o consumo por outras vias, correspondendo os restantes 63,4% a 
situações de desconhecimento. Isto significa que, para os dados conhecidos, todos os utentes 

partilharam outro tipo de material (Tabela 28). 
 

Tabela 28. Partilha de material de consumo ao longo da vida, por tipo de material 
2011 

Partilha de material 
de consumo 

Ao longo da vida 

 
Consumidores de substâncias por via endovenosa (150 indivíduos) (Nº / %) 

Qualquer material para consumo endovenoso 
Sim 61 100,0 
Não .. .. 

Total 61 100,0 
   

Seringas 

Sim 38 55,9 
Não 30 44,1 

Total 68 100,0 
   

Outro material de consumo endovenoso 

Sim 53 100,0 
Não .. .. 

Total 53 100,0 
   

Consumidores de substâncias em geral (ao longo da vida): 279 indivíduos (Nº/%) 

Material de outro tipo de consumo 
Sim 102 100,0 
Não .. .. 

Total 102 100,0 
   

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
No grupo dos consumidores por via endovenosa nos últimos 12 meses, 22,2% partilharam material 

para esta via de consumo, correspondendo os restantes 77,8% a situações de desconhecimento. 
Isto significa que, para os dados conhecidos, todos os utentes partilharam este tipo de material. 

Em particular, 14,6% refere ter partilhado seringas, enquanto, todos os utentes sobre os quais se 
obteve informação partilharam outro material para consumo endovenoso neste período 

temporal. 

 
Por outro lado, 26,4% dos consumidores de substâncias nos últimos 12 meses, referem ter 

partilhado material para outras vias de consumo, correspondendo os restantes 73,6% a situações 
de desconhecimento. Isto significa que, para os dados conhecidos, todos os utentes partilharam 

outro tipo de material (Tabela 29). 
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Tabela 29. Partilha de material de consumo nos últimos 12 meses, por tipo de material 
2011 

Partilha de material de consumo Últimos 12 meses 

 
Consumidores de substâncias por via endovenosa (81 indivíduos) (Nº/%) 

Qualquer material consumo endovenoso 

Sim 18 100,0 
Não .. .. 

Total 18 100,0 
   

Seringas 
Sim 7 14,6 
Não 41 85,4 

Total 48 100,0 
   

Outro material de consumo endovenoso 
Sim 18 100,0 
Não .. .. 

Total 18 100,0 
   

Consumidores de substâncias em geral (últimos 12meses): 267 indivíduos (Nº/%) 

Material de outro tipo de consumo(i) 
Sim 70 100,0 
Não .. .. 

Total 70 100,0 
   

 
(i) Variável construída a partir da combinação das variáveis “partilha de material para outra via de consumo (nos últimos 12 meses, 
exceto últimos 30 dias)” e “partilha de cachimbo/garrafa” ou “prata” ou “tubo de fumar/inalar/snifar” ou “outro utensílio” não 
referente ao consumo endovenoso, nos últimos 30 dias.  

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
No grupo dos consumidores por via endovenosa nos últimos 30 dias, 17,3% partilhou material para 

este tipo de consumo neste período de tempo, correspondendo os restantes 82,7% a situações 
de desconhecimento. Isto significa que, para os casos válidos, todos os consumidores partilharam 

este tipo de material.  

 
Em particular, 9,8% dos consumidores partilharam seringa, sendo que os utensílios/materiais mais 

partilhados para este tipo de consumo foram o algodão/filtro (16,3%) e o recipiente (14,9%). 
 

Paralelamente, 13,0% dos consumidores de substâncias nos últimos 30 dias partilharam material 

ou utensílios para outras vias de consumo, correspondendo os restantes 87% a situações de 
desconhecimento. Isto significa que, considerando apenas os casos conhecidos, todos os 

consumidores de substâncias partilharam material para outras vias de consumo. 

 
Analisando em particular a partilha de cada utensílio no contexto dos seus utilizadores, verifica-se 

que é sempre superior a 25% a percentagem de consumidores que partilharam cachimbo ou 
tubo37 ou prata (Tabela 30). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
37 Tubo de fumar e/ou inalar e/ou snifar. 
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Tabela 30. Partilha de material de consumo nos últimos 30 dias, por tipo de material 
2011 

Partilha de material de consumo Últimos 30 dias 

 
Consumidores de substâncias por via endovenosa (66 indivíduos) (Nº/%) 

Qualquer material consumo endovenoso 
Sim 14 100,0 
Não .. .. 

Total 14 100,0 
   

Seringas 

Sim 5 9,8 
Não 46 90,2 

Total 51 100,0 
 

Material de outro tipo de consumo endovenoso(i) 

Sim 13 100,0 
Não .. .. 

Total 13 100,0 

D
e

ta
lh

e
 (i

)  

Algodão/Filtro Sim – 8 
Não – 41 

16,3 
83,7 

Recipiente 
Sim- 7 

Não – 40 
14,9 
85,1 

Toalhete 
Sim- 2 

Não – 45 
4,3 

95,7 

Água 
Sim- 3 

Não – 32 
8,6 

91,4 

Ácido cítrico 
Sim – 2 

Não – 37 
5,1 

94,9 

Limão 
Sim – 2 

Não – 12 
14,3 
85,7 

   
Consumidores de substâncias em geral (últimos 30 dias): 257 indivíduos (Nº/%) 

Material de outro tipo de consumo (iii) 

Sim 33 100,0 
Não .. .. 

Total 33 100,0 

D
e

ta
lh

e
 (i

)  Cachimbo 
Sim –18 

Não – 34 
34,6 
65,4 

Prata 
Sim –27 

Não – 55 
32,9 
67,1 

Tubo 
Sim –18 

Não – 45 
28,6 
71,4 

    

(i) Variável construída a partir da combinação das variáveis relativas a partilha de “algodão/filtro”, “recipiente”, toalhete”, água”, 
ácido cítrico” e “limão” nos últimos 30 dias. 

(ii) Questões de resposta múltipla. 

(iii) Variável construída a partir da combinação das variáveis relativas a “partilha de cachimbo/garrafa”, “prata”, “tubo de 
fumar/inalar/snifar” ou “outro utensílio” não referente ao consumo endovenoso, nos últimos 30 dias.  

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Análise da utilização de cada utensílio 

 

No conjunto dos 66 indivíduos que consumiram por via endovenosa nos últimos 30 dias, a 
generalidade utilizou os diversos utensílios e materiais elencados na Ficha de Caraterização, 

sendo que os menos utilizados foram o garrote (referido por 27 consumidores) e o limão (referido 

por 19 indivíduos).  
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A generalidade dos utensílios/materiais é obtida através do projeto, embora uma percentagem 

de indivíduos os obtenha também na Farmácia. A seringa é o utensílio que, com maior 
frequência é adquirida neste estabelecimento38.  

Por outro lado, considera-se ser de destacar a elevada percentagem de reutilização dos 

utensílios, nomeadamente da seringa, comportamento que oferece constrangimentos 
importantes nomeadamente ao nível das condições das veias e do desenvolvimento de infeções 

(Tabela 31). 

 
Tabela 31. Origem e prática de reutilização, por utensílio, nos últimos 30 dias 

2011 

 

Utensílio 
Origem(i) Reutilização 

n Consumidores (%) n Consumidores (%) 

Material para consumo endovenoso 

Seringa 53 
Projeto: 86,8 

Farmácia: 24,5 
45 40,0 

Algodão/Filtro 51 
Projeto: 78,4 

Farmácia: 15,7 
Outro(ii): 3,9 

43 18,6 

Recipiente 48 
Projeto: 79,2 

Farmácia: 14,6 
Outro(iii): 6,3 

40 25,0 

Toalhete 51 
Projeto: 86,3 

Farmácia: 15,7 
41 2,4 

Água 41 
Projeto: 68,3 

Farmácia: 12,2 
Outro(ii): 17,1 

  

Ácido cítrico 44 
Projeto: 81,8 

Farmácia: 18,2 
  

Limão   10 30,0 
 

Material para outras formas de consumo (iv) 

Cachimbo 55 Projeto: 23,6 
Outro(v): 65,5 

38 65,8 

Prata 89 
Projeto: 30,3 
Outro(vi): 55,1 

71 46,5 

Tubo 70 
Projeto: 17,1 
Outro(vii): 58,6 

52 67,3 

     
 
(i) Questão de resposta múltipla. 
(ii) Compra. 
(iii) Próprio. 

(IV) De referir que 3 a 4 casos identificaram a obtenção de tubo, prata e cachimbo na Farmácia, tendo-se considerado tratar-se de 
um erro. 
(v) Compra, artesanal, próprio, rua. 
(vi) Compra, próprio, amigos. 

(vii) Compra, artesanal, próprio, amigos. 
 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 
Com exceção para a água e o ácido cítrico, relativamente à maior parte dos utensílios/materiais 

a partilha ocorre num contexto de empréstimo. Note-se no entanto que o número de casos em 

análise é muito reduzido pelo que a descrição da modalidade de partilha de material é 
apresentada apenas a título de exemplo (Tabela 32). 

 

 
 

 
 

                                                 
38 As referências a outras origens configuram, de uma forma geral, interpretações incorretas da questão, uma vez que são 
apontados como origem “o próprio” ou “artesanal”, ou “compra”, por exemplo. 
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Tabela 32. Modalidades de partilha, por utensílio, nos últimos 30 dias(i) 
2011 

Utensílio 

Modalidade de Partilha 

(n) 

Emprestou Pediu Emprestado 

Consumidores 

Nº (%) Nº (%) 

Seringa 5 5 (100,0) 3 (60,0) 
Algodão/Filtro 9 8 (88,9) 4 (44,4) 

Recipiente 7 6 (85,7) 4(57,1) 
Toalhete 2 2 (100,0) .. 

Água 3 2(66,7) 2(66,7) 
Ácido cítrico 2 2(100,0) 2(100,0) 

Limão 2 2(100,0) 1(50,0) 
    

 
(i)Questão de resposta múltipla.  

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 

 
Prática de relações sexuais sem preservativo 
 
No universo dos 355 utentes caraterizados, praticamente metade (41,7%) teve relações sexuais 

sem preservativo ao longo da vida, em particular com parceiro ocasional (considerando as 
categorias propostas), percentagem que é muito inferior nos últimos 30 dias (13,5%) (Tabela 33). 

 
Tabela 33. Relações sexuais sem preservativo ao longo da vida,  

nos últimos 12 meses e últimos 30 dias, por tipo de parceiro(i)      
2011 

 

Relações sexuais 
sem preservativo  

Longo da vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias 

Utentes 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

  A troco de qualquer vantagem 
 Sim 17 6,5 5 1,9 2 0,7 
 Não 244 93,5 257 98,1 266 99,3 

 Total 261 100,0 262 100,0 268 100,0 
 

  Com parceiro ocasional 
 Sim 104 38,7 50 18,7 32 11,8 
 Não 165 61,3 217 81,3 239 88,2 

 Total 269 100,0 267 100,0 271 100,0 
 

  Com parceiro infetado 
 Sim 12 5,3 3 1,2 2 0,8 
 Não 215 94,7 241 98,8 251 99,2 

 Total 227 100,0 244 100,0 253 100,0 
 

  Em qualquer das situações anteriores 
 Sim 110 41,7 55 21,4 35 13,5 
 Não 154 58,3 202 78,6 225 86,5 

 Total 264 100,0 257 100,0 260 100,0 
 

 

(i)Questão de resposta múltipla.  

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 

Em 95 indivíduos que tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida e com 
informação válida quanto à continuidade desta prática, 34,7% fê-lo de forma continuada39.  

                                                 
39 Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, nos “últimos 12 meses, exceto últimos 30 dias” e “últimos 30 dias”.  
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Com o propósito de se obter uma leitura mais compreensiva dos dados apresentados, procurou-

se efetuar uma análise da relação entre diversas variáveis, a saber: 
 

• Associação entre práticas de risco e um conjunto de variáveis sociodemográficas  

(Figura 2) 
- policonsumo nos últimos 30 dias 

- consumo endovenoso (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias)  

- local de realização do consumo de substâncias   
- partilha de material de consumo (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias) 

- reutilização de material de consumo  
- injeção de drogas sozinho  

- ausência de desinfeção do ponto de injeção  

- ausência de variação do ponto de injeção  
- relações sexuais sem preservativo ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias 

 

 - idade  
- nacionalidade  

- fonte de rendimento 
- condição de sem abrigo 

- coabitação 

 
• Associação entre as práticas de risco atrás elencadas (Figura 3) 

 

Relação entre caraterísticas sociodemográficas e práticas de risco 
 

Com recurso ao teste do Chi-quadrado, verifica-se a existência de uma relação entre consumo 

endovenoso e as variáveis nacionalidade, fonte de rendimento e condição de sem abrigo. 

 

Em particular, o consumo endovenoso nos últimos 12 meses relaciona-se de forma significativa 
(p<0,005) com a nacionalidade dos utentes (em 266 portugueses, 24,8% consome por via 

endovenosa, enquanto que, em 22 estrangeiros, 54,5% consome por esta via) e está associado 

da mesma forma à prática de arrumar carros como fonte de rendimento (em 27 arrumadores de 
carros, 55,6% consumiram por via endovenosa nos últimos 12 meses). 

 
O consumo endovenoso nos últimos 30 dias relaciona-se de forma muito significativa com a 

prática de arrumar carros (em 27 arrumadores, 51,9% consumiu por esta via nos últimos 30 dias, 

p<0,001), relacionando-se também com a mendicidade como fonte de rendimento (em 16 
pessoas que recorrem à mendicidade, 56,3% consumiu por esta via nos últimos 30 dias, p<0,005) e 

com a falta de alojamento (em 65 indivíduos que consumiram substâncias por via endovenosa 

nos últimos 30 dias, 50,8% são sem abrigo, p<0,005). 
 

Paralelamente, é possível tecer relações entre a escolha do local para o consumo de substâncias 

e variáveis como a condição de sem abrigo e a coabitação. 

 

Em particular, existe uma relação muito significativa (p<0,001) entre consumir na rua e a 
condição de sem abrigo (em 71 indivíduos que consomem na rua, 57,7% são sem abrigo). Para 

além da relação evidente entre consumir em casa própria e não ser sem abrigo, constata-se 

também uma associação entre consumir em casa própria e viver com os pais (em 82 indivíduos 
que vivem com os pais, 61,0% não consome em casa, relação muito significativa, p<0,001). 
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Associação de práticas de risco entre si 
 

O consumo endovenoso relaciona-se com a escolha do local para o consumo, bem como com 

a partilha de material de consumo.  

 
Assim constata-se que, nos últimos 30 dias, o consumo endovenoso relaciona-se de forma muito 

significativa com o consumo na rua (em 70 utentes que consumiram na rua, 52,9% é consumidor 

por via endovenosa) ou em edifício abandonado (em 21 indivíduos que consumiram em edifício 
abandonado, 57,1% utilizou a via endovenosa), que por sua vez se relacionam muito 

significativamente (p<0,001) entre si. 
  

Por outro lado, o consumo endovenoso ao longo da vida relaciona-se de forma significativa 

(p<0,005)com a partilha de material de consumo no mesmo período de referência (em 144 
utentes que consumiram por via endovenosa ao longo da vida, 61,1% partilhou material para 

consumo).  

 

A partilha de material de consumo tende ainda a relacionar-se com a escolha do local para o 

consumo, bem como com a prática de relações sexuais sem preservativo.  

 

Em particular, a partilha de material de consumo nos últimos 30 dias relaciona-se de forma 

significativa com o consumo na rua (em 64 indivíduos que partilharam material, 54,7% não 
consumiu na rua, p<0,005). 

 

Também existe uma relação muito significativa entre a partilha de material de consumo ao longo 
da vida e a prática de relações sexuais sem preservativo ao longo da vida (em 90 indivíduos que 

partilharam material ao longo da vida, 58,9% teve relações sexuais sem preservativo neste 
período, p<0,001).  

 

Por último, e no que diz respeito a práticas utilizadas no consumo endovenoso, a desinfeção do 
ponto de injeção tende a relacionar-se com outras práticas como a injeção de drogas sozinho e 

a alternância da zona de injeção. 

 
Com efeito, existe uma relação muito significativa, entre a desinfeção do ponto de injeção e a 

injeção de drogas sozinho (em 49 indivíduos que desinfetaram o ponto de injeção, 75,5% injetam 
sozinhos, p<0,001), bem como entre a desinfeção do ponto de injeção e a alternância da zona 
de injeção (em 48 indivíduos que desinfetaram o ponto de injeção, 77,1% variaram também o 

ponto de injeção, p<0,001). 
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Figura 2. Ilustração das relações significativas estabelecidas entre variáveis sociodemográficas e 

comportamentos de risco(i) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(i) Relações estabelecidas através do Teste do Chi-quadrado, com os níveis de significado conforme descritos no texto. Verificar 

também no texto os períodos temporais em causa. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Legenda: 

 
 
Figura 3. Ilustração das relações significativas estabelecidas entre comportamentos de risco(i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (i) Relações estabelecidas através do Teste do Chi-quadrado, com os níveis de significado conforme descritos no texto. Verificar 
também no texto os períodos temporais em causa. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 
Legenda: 
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Acompanhamento anterior na área da toxicodependência

 
 
 
 
No universo dos consumidores 

acompanhamento na área da toxicodependência

acompanhado em programa de substituição opiácea
 

Tabela 34. Acompanhamento 
na toxico

Tipo de 
Acompanhamento 

 

Toxicodependência
PSO 

 

(i) Questão de resposta múltipla 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
De entre os 204 consumidores que já foram alvo de algum tipo de acompanhamen

toxicodependência e com informação quanto à continuidade do consumo, verifica
35,8% têm sido acompanhados

118 consumidores que já foram
beneficiou deste programa de forma continuada

 

No contexto dos consumidores
da toxicodependência, verifica

Tratamento (59,6%) e praticamente metade em 

 
Tabela 35. Acompanhamento na toxicodependência ao longo da vida,

Estrutura (n=218) 

Equipa de Tratamento 

Gabinete de Apoio 

Unidade de Desabituação 

Centro de Acolhimento 

Centro de Saúde 

Médico Particular 
    

 

(i) Questão de resposta múltipla 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
De entre os consumidores de substâncias que foram alvo de algum tipo de acompanhamento

39,9% foram acompanhados por uma estrutura

indivíduos acompanhados anteriormente apenas
foram acompanhados por Equipa de Rua e G

                                                 
40 Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, nos últimos 12 meses, exceto últimos 30 dias” e “nos 
41 As outras estruturas mencionadas são o Centro Regional de Alcoologia (1 caso), estruturas não licenciadas (2 casos), Narcótic
Anónimos (1) e Projeto Homem (1). 
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Acompanhamento anterior na área da toxicodependência

No universo dos consumidores de substâncias, a generalidade já teve algum tipo de 

acompanhamento na área da toxicodependência, enquanto cerca de metade (56,0%) já foi 

programa de substituição opiácea (Tabela 34). 

. Acompanhamento ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias,
toxicodependência e PSO em particular(i) 

2011 

Acompanhamento  

Longo da Vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias

Consumidores 

(n) (%) (n) (%) (n) (%
oxicodependência 249 87,6 243 71,2 238 59,7

232 56,0 230 43,9 230 37,4

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

consumidores que já foram alvo de algum tipo de acompanhamen

e com informação quanto à continuidade do consumo, verifica
s de forma continuada desde há mais de 1 ano

ram acompanhados em PSO e com informação válida
e programa de forma continuada. 

No contexto dos consumidores que já foram alvo de algum tipo de acompanhamento na área 
verifica-se que, a maioria já foram acompanhados

praticamente metade em Equipa de Rua (39,9%)41 (Tabela 3

Acompanhamento na toxicodependência ao longo da vida, por tipo de Estrutura
2011 

Consumidores 
(%) 

Estrutura (n=218) 

59,6  Equipa de Rua 

22,9 
 

Comunidade Terapêutica 
 

12,4 
 

Hospital 
    

7,8 
 

Estabelecimento Prisional 
 

3,2 Outra estrutura 
 

1,4 
 

 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

De entre os consumidores de substâncias que foram alvo de algum tipo de acompanhamento

por uma estrutura e 31,8% por duas. Neste contexto, destacam

indivíduos acompanhados anteriormente apenas em Equipa de Tratamento (
por Equipa de Rua e Gabinete de Apoio (8,6%) (Tabela 3

 
 
 

 
Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, nos últimos 12 meses, exceto últimos 30 dias” e “nos últimos 30 dias”.
As outras estruturas mencionadas são o Centro Regional de Alcoologia (1 caso), estruturas não licenciadas (2 casos), Narcótic
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, a generalidade já teve algum tipo de 

, enquanto cerca de metade (56,0%) já foi 

ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias,  

Últimos 30 dias 

%) 
59,7 
37,4 

consumidores que já foram alvo de algum tipo de acompanhamento na área da 

e com informação quanto à continuidade do consumo, verifica-se que 
de forma continuada desde há mais de 1 ano40. Por sua vez, em 

e com informação válida, 21,2% 

que já foram alvo de algum tipo de acompanhamento na área 
já foram acompanhados em Equipa de 

(Tabela 35).  

por tipo de Estrutura(i) 

Consumidores 
(%) 

39,9 
 22,9 
 

11,0 
 

6,0 
 

2,8 
 
 

De entre os consumidores de substâncias que foram alvo de algum tipo de acompanhamento, 

Neste contexto, destacam-se os 

em Equipa de Tratamento (20,7%) e os que 
(Tabela 36). 

últimos 30 dias”. 
As outras estruturas mencionadas são o Centro Regional de Alcoologia (1 caso), estruturas não licenciadas (2 casos), Narcóticos 
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Tabela 36. Acompanhamento na toxicodependência ao longo da vida, por nº das Estruturas  
2011 

Estruturas (n=198) Cons. (%) Estruturas (n=198) Cons.(%) 

1 Estrutura  39,9 2 Estruturas 31,8 

Só Equipa de Tratamento 20,7 Equipa de Rua e Gabinete de Apoio 8,6 
Só Equipa de Rua  6,1 Equipa de Tratamento e Equipa de Rua 8,1 

Só Comunidade Terapêutica 5,5 Equipa de Tratamento e Comunidade Terapêutica 4,0 
  Equipa de Tratamento e Hospital 2,5 

Só Hospital 2,5 Equipa de Tratamento e Gabinete de Apoio 2,0 
Só Estabelecimento Prisional 1,5 Equipa de Tratamento e Unidade de Desabituação 1,0 

Só  Gabinete de Apoio 1,0 Equipa de Tratamento e Outra estrutura 1,0 
Só Centro de Saúde 0,5 Equipa de Tratamento e Estabelecimento Prisional 0,5 

Só Unidade de Desabituação 0,5 Equipa de Tratamento e Centro de Saúde 0,5 
Só Centro de Acolhimento 0,5 Equipa de Rua e Centro de Acolhimento 0,5 

Só  Médico Particular 0,5 Equipa de Rua e Comunidade Terapêutica 0,5 

Só Outra estrutura 0,5 Hospital e Unidade de Desabituação 0,5 
  Gabinete de Apoio e Comunidade Terapêutica 0,5 

  Centro de Acolhimento e Unidade de Desabituação 0,5 
  Centro de Acolhimento e Comunidade Terapêutica 0,5 

  Comunidade Terapêutica e Outra Estrutura 0,5 

3 Estruturas 15,2 4 Estruturas 8,1% 
5 Estruturas 3,0 6 Estruturas 1,5% 
7 Estruturas 0,5   

 

Cons. – Consumidores 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

A interpretação dos dados apresentados relativamente ao acompanhamento realizado por 

estruturas de RRMD especificamente tem uma importante limitação: da análise da informação 
recolhida, verifica-se que nem todos os projetos fizeram a mesma interpretação quanto à 

identificação ou não da sua própria estrutura como tendo prestado acompanhamento ao 
utente nos últimos 30 dias. Assim, considerando que os utentes caraterizados estavam a ser alvo 

de acompanhamento de projetos de RRMD, no limite, todos os utentes já foram alvo de 

acompanhamento na área da toxicodependência e todos já foram alvo da intervenção de 
uma Equipa de Rua e/ou de um Gabinete de Apoio e/ou de um Programa de Substituição 

Opiácea. 
 

Em particular, refira-se ainda que se identifica que 86 utentes foram acompanhados em 

Programa de Substituição Opiácea nos últimos 30 dias (acompanhamento este não 
necessariamente prestado pelo projeto em causa). No entanto, considerando que um dos 

projetos participantes é um Programa de Substituição Opiácea, que caraterizou 93 indivíduos, 

verifica-se que a percentagem apresentada está, necessariamente, subavaliada. Esta 
interpretação é por sua vez corroborada com o dado de que, noutra questão, os projetos 

mencionam ter acompanhado em PSO 77 utentes. O diferencial corresponderá portanto a 
situações em que, por se tratar de uma fase muito inicial da intervenção, o projeto terá optado 

por não considerar ainda o utente como alvo do acompanhamento em PSO.  

 



Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD 

 
58 

Inserção em Programa de Substituição Opiácea de baixo limiar de exigência e consumo de 
substâncias 

Como referido, de entre os 355 utentes caraterizados, pelo menos 86 foram acompanhados em 

PSO. De entre estes, 79 têm consumo de substâncias identificado nos últimos 30 dias. Para os 

restantes 7 não existe informação. 

Neste grupo de consumidores, à data da caraterização, a maioria consumia heroína e uma 

percentagem importante base de cocaína (Tabela 37). Porventura também aqui terão ocorrido 

interpretações distintas quanto a considerar o padrão de consumo prévio ao ingresso em PSO ou 
posterior a este. 

 
Tabela 37. Consumo nos últimos 30 dias por indivíduos inseridos em PSO, por substância(i) 

2011  

Substância  

Últimos 30 dias 
(n=79)(ii) 

Consumidor PSO 
(%) 

Álcool (abuso)  10,1 
Cannabis 26,6 
Opiáceos  

 Heroína 79,7 
 Metadona (não prescrita) 6,3 

 Buprenorfina (não prescrita) 1,3 

Cocaína 24,1 
Base Cocaína 44,3 
Heroína e Cocaína 20,3 
Hipnóticos / Sedativos  

 Benzodiazepinas (abuso) 5,1 

Outras substâncias 5,1 
 
(i) Questão de resposta múltipla. 
(ii)Também nesta Tabela se consideram as percentagens relativas aos consumidores inseridos em PSO (n=79) e não especificamente 
os casos válidos para cada substância, mantendo-se a coerência com as restantes prevalências do consumo de substâncias 
apresentadas. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
181 (96,8%) dos consumidores de substâncias 

relativamente a doenças infeciosas ao longo da vida. 
VIH, 159 (85,5%) para a Hepatite B

e 31 (75,6%) para outra situação clínica
casos)43. 

 

VIH 
 

De entre os utentes que fizeram análises relativamente ao VIH, verifica

realizada em 2011 (57 casos/46,7%) e 2010 (31 casos/25,4%), 
dos consumidores de substâncias, 

consumidores por via endovenosa
 

De entre os 33 casos de VIH positivo, 90,3% já teve algum tipo de acompanhamento 

especializado ao longo da vida.
beneficiou de terapêutica medicamentosa a

 

Entre os consumidores com VIH
continuada44.  

 
Tabela 38. Prevalência

VIH

 Positivo 
 Negativo 

 Total 
 

Acompanhamento Especializado
 Longo da Vida (n=31)
 Últimos 12 meses (n=30)
      Últimos 30 dias (n=30)

  Em Tratamento

 Longo da Vida (n=29
 Últimos 12 meses (n=28)

      Últimos 30 dias (n=28)
 

Cons. – Consumidores de substâncias psicoativas 

Cons. IV – Consumidores de substâncias por via endovenosa, ao longo da vida.

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
 
 
 
 

                                                 
42 Note-se que os dados clínicos apresentados relativamente ao VIH, Hepatit
apenas indicativos da deteção dos respetivos micro
não a partir da consulta dos resultados das análises. De todo o modo, apesar d
informação apresentada permite de alguma forma ilustrar o que poderá ser a prevalência deste tipo de situações clínicas nesta
população, devendo a sua interpretação nortear
43 As “outras situações clínicas” mencionadas são sobretudo infeções sexualmente transmissíveis (20 casos), sendo no entanto 
também assinaladas as situações de cancro (1 caso), epilepsia (1 caso) e uma sit
44 Isto é, nos períodos “há mais de 1 ano”, “últimos 12 meses, exceto últimos 30 dias” e “últimos 30 dias”
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nsumidores de substâncias (ao longo da vida) já fizeram algum tipo de rastreio 

relativamente a doenças infeciosas ao longo da vida. Por sua vez, 167 (86,1%
epatite B, 170 (89,0%) para a Hepatite C, 156 (84,3%)

para outra situação clínica42, essencialmente infeções sexualmente transmissíveis (20 

De entre os utentes que fizeram análises relativamente ao VIH, verifica-se que a maioria foi 

2011 (57 casos/46,7%) e 2010 (31 casos/25,4%), para 122 respondentes.
onsumidores de substâncias, em 22,8% identificou-se VIH. Por sua vez, no subgrupo

consumidores por via endovenosa (ao longo da vida), a prevalência é de 28,6

casos de VIH positivo, 90,3% já teve algum tipo de acompanhamento 

especializado ao longo da vida. Na mesma amostra, constata-se que 78,6% dos indivíduos 
beneficiou de terapêutica medicamentosa ao longo da vida (Tabela 38). 

consumidores com VIH, 55,6% aderiu à terapêutica medicamentosa 

Prevalência de VIH por tipo de consumo (ao longo da vida) 

e respetivo acompanhamento 
2011 

VIH 
(Nº) (%) 

Cons. Cons.IV Cons. Cons.IV

33 26 22,8 28,6 
112 65 77,8 71,4 

144 91 100,0 100,0 
  

Acompanhamento Especializado 
Longo da Vida (n=31) 28 90,3 
Últimos 12 meses (n=30) 23 76,7 
Últimos 30 dias (n=30) 20 66,7 

 
Em Tratamento 

Longo da Vida (n=29) 23 79,3 
Últimos 12 meses (n=28) 18 64,3 

Últimos 30 dias (n=28) 16 57,1 

Consumidores de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida.

âncias por via endovenosa, ao longo da vida. 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
se que os dados clínicos apresentados relativamente ao VIH, Hepatite B, Hepatite C, Tuberculose e “Outras situações” são 

apenas indicativos da deteção dos respetivos micro-organismos e baseiam-se, em parte dos casos, na informação dos utentes e 
não a partir da consulta dos resultados das análises. De todo o modo, apesar das limitações apontadas, considera
informação apresentada permite de alguma forma ilustrar o que poderá ser a prevalência deste tipo de situações clínicas nesta
população, devendo a sua interpretação nortear-se contudo pelas limitações apontadas.  

As “outras situações clínicas” mencionadas são sobretudo infeções sexualmente transmissíveis (20 casos), sendo no entanto 
também assinaladas as situações de cancro (1 caso), epilepsia (1 caso) e uma situação de natureza psiquiátrica.

dos “há mais de 1 ano”, “últimos 12 meses, exceto últimos 30 dias” e “últimos 30 dias”. 

Dados Clínicos
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já fizeram algum tipo de rastreio 

%) fez rastreio para o 
) para a Tuberculose 

infeções sexualmente transmissíveis (20 

se que a maioria foi 

para 122 respondentes. No grupo 
ez, no subgrupo de 

28,6%. 

casos de VIH positivo, 90,3% já teve algum tipo de acompanhamento 

se que 78,6% dos indivíduos 

medicamentosa de forma 

(ao longo da vida)  

Cons.IV 

 

ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida. 

e B, Hepatite C, Tuberculose e “Outras situações” são 
se, em parte dos casos, na informação dos utentes e 

as limitações apontadas, considera-se que a 
informação apresentada permite de alguma forma ilustrar o que poderá ser a prevalência deste tipo de situações clínicas nesta 

As “outras situações clínicas” mencionadas são sobretudo infeções sexualmente transmissíveis (20 casos), sendo no entanto 
uação de natureza psiquiátrica. 
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Hepatite B 
 
De entre os consumidores que fizeram análises relativamente à Hepatite B, verifica-se que a 

maioria foi realizada em 2011 (53 casos/47,3%) e 2010 (32 casos/28,6%) para 112 respondentes. 
9,4% dos consumidores têm Hepatite B, sendo que no subgrupo de consumidores por via 

endovenosa, a prevalência é de 12,4%. 
 

Considerando os 13 indivíduos com Hepatite B, 80,0% já teve algum tipo de acompanhamento 

especializado e 57,1% tomou medicação. De entre os 4 utentes que tomaram medicação, 1 fê-lo 
de forma continuada,45 o que corresponde a 14,3% dos consumidores infetados, com informação 

neste domínio (Tabela 39).  

 
Tabela 39. Prevalência de Hepatite B por tipo de consumo (ao longo da vida)  

e respetivo acompanhamento 
2011 

Hepatite B 
(Nº) (%) 

Cons. Cons.IV Cons. Cons.IV 
 Positivo 13 11 9,4 12,4 
 Negativo 125 78 90,6 87,6 

 Total 138 89 100 100 
   

Acompanhamento Especializado 

 Longo da Vida (n=10) 8 80,0 
 Últimos 12 meses (n=9) 4 44,4 

      Últimos 30 dias (n=9) 3 33,3 
 

  Em Tratamento 
 Longo da Vida (n=7) 4 57,1 
 Últimos 12 meses (n=7) 1 14,3 
      Últimos 30 dias (n=7) 1 14,3 

 

Cons. – Consumidores de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida. 

Cons. IV – Consumidores destas substâncias por via endovenosa, ao longo da vida. 

Fontes: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Hepatite C 
 
De entre os consumidores que fizeram análises relativamente à Hepatite C, verifica-se que a 

maioria foi realizada em 2011 (61 casos/49,6%) e 2010 (31 casos/25,2%), para 123 respondentes. 
49,6% dos consumidores têm Hepatite C, sendo que, no caso do subgrupo de consumidores por 

via endovenosa, a percentagem é superior: 65,9%. 

 
No grupo dos consumidores com Hepatite C, 61,0% teve algum acompanhamento especializado 

e 33,3% fez medicação (Tabela 40). 

 
De entre os consumidores com Hepatite C, 17,6% fê-lo de forma continuada, de acordo com a 

definição apresentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Idem. 
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Tabela 40. Prevalência de Hepatite C por tipo de consumo (ao longo da vida)  

e respetivo acompanhamento 
2011 

Hepatite C 
(Nº) (%) 

Cons. Cons.IV Cons. Cons.IV 
 Positivo 70 60 49,6 65,9 
 Negativo 71 31 50,4 34,1 

 Total 141 91 100 100 
   

Acompanhamento Especializado 

 Longo da Vida (n=59) 36 61,0 
 Últimos 12 meses (n=55) 27 49,1 

      Últimos 30 dias (n=54) 20 37,0 
 

  Em Tratamento 

 Longo da Vida (n=54) 18 33,3 
 Últimos 12 meses (n=51) 13 25,5 

      Últimos 30 dias (n=51) 9 17,6 
 

Cons. – Consumidores de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida. 

Cons. IV – Consumidores destas substâncias por via endovenosa, ao longo da vida. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Tuberculose 
 

De entre os consumidores que fizeram análises relativamente à Tuberculose, verifica-se que a 

maioria foi realizada em 2011 (56 casos/47,9%) e 2010 (27 casos/23,1%), para 117 respondentes. 
7,1% dos consumidores tinham tuberculose quando fizeram as análises, sendo a percentagem 

superior no caso do subgrupo de consumidores de drogas por via endovenosa (10,0%).  

 
De entre os 9 indivíduos com Tuberculose, é feita referência ao acompanhamento especializado 

de 7 (87,5%) e ao tratamento de 6 (75,0%) (Tabela 41).  

 
Tabela 41. Prevalência de Tuberculose por tipo de consumo (ao longo da vida)  

e respetivo acompanhamento 
2011 

Tuberculose 
(Nº) (%) 

Cons. Cons.IV Cons. Cons.IV 
 Positivo 9 8 7,1 10,0 
 Negativo 117 72 92,9 90,0 

 Total 126 80 100,0 100,0 
   

Acompanhamento Especializado 

 Longo da Vida (n=8) 7 87,5 
 Últimos 12 meses (n=8) 7 87,5 

      Últimos 30 dias (n=8) 5 62,5 
 

  Em Tratamento 

 Longo da Vida (n=8) 6 75,0 
 Últimos 12 meses (n=8) 6 75,0 

      Últimos 30 dias (n=7) 4 57,1 
 

Cons. – Consumidores de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida. 

Cons. IV – Consumidores destas substâncias por via endovenosa, ao longo da vida. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
A principal situação de comorbilidade consiste na associação de VIH e Hepatite C, que sucede 

em 14,1% dos consumidores (ao longo da vida) e 18,3% no subgrupo dos consumidores por via 

endovenosa (ao longo da vida) (Tabela 42). 
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Tabela 42. Principais comorbilidades, por tipo de consumo 

2011 

Comorbilidades  
Consumidores Consumidores IV 

(n) Nº (%) (n) Nº (%) 

  VIH + Hepatite C  128 18 14,1 82 15 18,3 

 Só VIH + Hepatite C   128 10 7,8 82 7 8,5 

  VIH  + Hepatite B   130 8 6,2 84 8 9,5 

 Só VIH + Hepatite B  130 2 1,5 84 2 2,4 

  VIH (VIH+) + Tuberculose  117 4 3,4 75 4 5,3 

 Só VIH  + Tuberculose  117 0 .. 75 0 .. 

   Hep. C  + Hep. B  131 7 5,3 83 7 8,4 

 Só Hep. C  + Hep. B   131 1 0,8 83 1 1,2 

   Hep. C  + Tuberculose  116 4 3,4 72 4 5,6 

 Só Hep. C + Tuberculose  116 0 .. 72 0 .. 
 

Consumidores IV – consumidores de substâncias por via endovenosa 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Consequências de más práticas no consumo de substâncias 
 

Em 89 consumidores, 13,5% refere ter sofrido ao longo da vida consequências de más práticas no 
consumo de substâncias, distintas dos abcessos ou das sobredosagens agudas46.  

 

No subgrupo de consumidores por via endovenosa, 40,8% já teve pelo menos uma vez um 
abcesso ao longo a vida.  

 
No que diz respeito à ocorrência de sobredosagens agudas ao longo da vida, 92,6% dos 

consumidores (no mesmo período) referem já ter tido pelo menos uma situação (Tabela 43). 

 
Opta-se por não descrever os dados relativos ao número de sobredosagens porque porventura a 

interpretação do que é uma sobredosagem aguda não terá sido sempre a mesma na resposta a 

esta questão, uma vez que, por exemplo, um número importante de indivíduos (23 em 50) faz 
referência à ocorrência de mais de 40 sobredosagens agudas ao longo da vida.  

 
Tabela 43. Sobredosagens agudas(i) 

e abcessos ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias 
2011 

Situação Clínica 
Longo da Vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias 

n (%) n (%) n (%) 

Abcessos (Cons. IV)(ii) 103 40,8 61 21,3 54 18,5 

Sobredosagens Agudas (Cons.)(iii) 54 92,6 40 80,0 36 58,3 

Sobredosagens Agudas (Cons. IV)(ii) 35 94,3 16 87,5 13 69,2 

 

 (i) Os dados relativos à prevalência de sobredosagens agudas devem ser analisados tomando em consideração a provável 
interpretação de sobredosagem de forma muito abrangente, uma vez que os valores são muito elevados.  
(ii) Bases (%): consumidores por via endovenosa ao longo da vida, nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias 
(iii) Bases (%): consumidores ao longo da vida, nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
 
 
 
 

                                                 
46 Identificam-se neste âmbito 4 indivíduos com hematomas, 2 com infeção cutânea e 3 com patologias do foro da saúde mental.  
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Relação entre as prevalências de VIH, Hepatites B ou C e comportamentos de risco 
 

Como se pode constatar na Tabela 44, de entre os consumidores com VIH, Hepatites C ou B, são, 

de uma forma geral, elevadas as prevalências quanto ao consumo endovenoso, partilha de 
material para consumo e de relações sexuais desprotegidas, ao longo da vida. 

 
Refira-se, a título de exemplo, como de entre os consumidores com VIH, 83,9% já consumiu por via 

endovenosa ao longo da vida, 92,9% já partilhou material para consumo e 62,1% teve relações 

sexuais desprotegidas, no mesmo período temporal. 
 

 
Tabela 44. Consumo endovenoso, partilha de material para consumo e relações sexuais sem 

preservativo, ao longo da vida, por situação clínica 
2011 

Situação Clínica 

Consumo 
endovenoso (LV) 

Partilha de 
material (LV) 

Relações sexuais sem 
preservativo (LV) 

Consumidores (%) 

VIH+ (33 consumidores) 83,9 (n=31) 92,9 (n=28) 62,1 (n=29) 

Hepatite C (70 consumidores) 88,2 (n=68) 62,3 (n=61) 45,5 (n=55) 

Hepatite B (13 consumidores) 91,7 (n=12) 75,0 (n=12) 75,0 (n=12) 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  



 
 
 
 
 
Na população caraterizada, 17 indivíduos (

estes, 2 injetaram drogas na prisão.
 

Por outro lado, em 310 utentes
problema judicial nos últimos 30 dias.

De entre os indivíduos com estes problemas, a maior percentagem está em situação de 

aguardar julgamento (46,7%), enquanto 22,2% tem pena suspensa. A mesma perc
identifica outro tipo de problema

 
Tabela 4

 

(i)Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
Em 44 indivíduos, praticamente todos 
têm 3. 

 

De entre os 3 indivíduos com processo 
processo não tinha ainda decisão 

                                                 
47 Contudo, as situações identificadas são: multa (1 caso), serviço comunitário (3 casos) e processo em tribunal (2 casos)
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Problemas Judiciais e outros

17 indivíduos (5,1%) estiveram presos nos últimos 12 meses

drogas na prisão. 

em 310 utentes com informação válida, 49 (15,8%) tiveram
problema judicial nos últimos 30 dias.  

De entre os indivíduos com estes problemas, a maior percentagem está em situação de 

aguardar julgamento (46,7%), enquanto 22,2% tem pena suspensa. A mesma perc
entifica outro tipo de problema47 (Tabela 45). 

Tabela 45. Problemas judiciais nos últimos 30 dias(i) 
2011 

Problema Judicial 
(n=45) 

Utentes (%) 

Aguarda Julgamento 46,7 

Outro 22,2 

Pena Suspensa 22,2 

Liberdade Condicional 8,9 

Com processo em CDT 6,7 

Contumácia 2,2 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

raticamente todos (90,9%) têm apenas 1 problema judicial

De entre os 3 indivíduos com processo aberto em CDT, é conhecido que relativamente a 1 este 
ainda decisão proferida à data da recolha de informação

 
identificadas são: multa (1 caso), serviço comunitário (3 casos) e processo em tribunal (2 casos)
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s nos últimos 12 meses. De entre 

tiveram algum tipo de 

De entre os indivíduos com estes problemas, a maior percentagem está em situação de 

aguardar julgamento (46,7%), enquanto 22,2% tem pena suspensa. A mesma percentagem 

(90,9%) têm apenas 1 problema judicial, 6,8% têm 2 e 2,3% 

aberto em CDT, é conhecido que relativamente a 1 este 
proferida à data da recolha de informação. 

identificadas são: multa (1 caso), serviço comunitário (3 casos) e processo em tribunal (2 casos) 
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Neste capítulo, procurar-se-á efetuar uma análise de um conjunto de aspetos relativos a utentes 

de projetos de RRMD em 4 anos distintos: 2004, 2009, 2010, 2011. 

Como referido anteriormente, em cada ano foi possível recolher informação de uma amostra de 

utentes acompanhados, não se tratando esta, contudo, de uma amostra representativa, em 
nenhum dos anos considerados. Por sua vez, a percentagem de utentes caraterizados face à 

população de utentes acompanhados é também diferente entre anos. Deste modo, a análise 

que se apresenta, centra-se na comparação de amostras, não sendo possível a partir da mesma 
extrapolar conclusões quanto a tendências relativas à generalidade dos utentes. Assim, a 

comparação entre anos mencionada na descrição dos dados pretende expressar a 

comparação entre estas amostras. 

Uma segunda limitação deste trabalho prende-se, por sua vez, com o recurso a distintos 

instrumentos de recolha de informação. Assim, a amostra de utentes de 2004 baseia-se num 
determinado instrumento, enquanto as amostras de 2009 e 2010 se baseiam num outro e, 

finalmente, a de 2011 tem como suporte um terceiro modelo de Ficha de Caraterização. Refira-

se no entanto que, apesar de se tratarem de instrumentos distintos, o procedimento de recolha 
de dados preconizado foi o mesmo e, a grande maioria das variáveis analisadas são exatamente 

as mesmas entre os vários instrumentos.  

Como se poderá observar de forma mais detalhada no contexto da descrição dos dados, em 
alguns casos as variáveis baseiam-se em períodos temporais distintos (por exemplo, a “partilha de 

material para consumo” ou a “prática de relações sexuais sem preservativo”) e, noutros, as 
variáveis não são, efetivamente iguais (situação das “fontes de rendimento”, por exemplo). 

Finalmente, algumas variáveis estão presentes apenas em alguns instrumentos (por exemplo, a 

variável “coabitação” está presente apenas nas Fichas de Caraterização de 2004 e 2011). 
 

Deste modo, a descrição dos dados baseia-se essencialmente nas variáveis que são iguais nas 
diversas Fichas de Caraterização. Relativamente aos restantes casos: 

• Quando o período temporal é diferente, esta situação é identificada na análise, não se 

efetuando comparações entre amostras.  
• Por sua vez, relativamente à análise da informação sobre as fontes de rendimento, são 

consideradas apenas as opções comparáveis, mediante a explanação dos critérios 

subjacentes à análise.  
• Por último, sempre que relevante, apresenta-se uma análise de determinadas variáveis 

para amostras específicas (a “coabitação” é apresentada especificamente 
relativamente às amostras de 2004 e 2011, por exemplo). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

O perfil dos utentes acompanhados quanto à variável 
semelhante entre as amostras estudadas, constituídas essencialmente por elementos do 

masculino, sendo o ano de 2009 aquele em que o grupo de mulheres é menos expressivo (15,1%) 
(Gráfico 4). 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
Constata-se que, nas amostras analisadas, ao longo dos anos tem ocorrido um aumento na 

idade média dos utentes, bem como no limite máximo desta, tendo os utentes mais velhos da 
amostra de 2011, 79 anos, enquanto na amostra de utentes de 2004 a idade máxima

anos. Por outro lado, não se observam alterações importantes na idade mínima dos utentes 

acompanhados, sendo de destacar a ocorrência de utentes com 12 anos em 2009 e utentes 
com 10 anos em 201048 (Tabela 

 

Idade 

Idade Média 
Valor Mínimo 

Valor Máximo 
 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
Embora em todos os anos em comparação seja mais expressiva a faixa etária entre os 25 e os 44 
anos nos utentes acompanhados, é possível identificar uma evolução gradual da percentagem 

de utentes mais velhos, isto é, a partir

utentes estudados tinham idade superior a 45 anos, em 2009, esta percentagem sobe para 19,5%, 
em 2010 é de 24,0% e em 2011 é de 30,0% (Gráfico 

                                                 
48 Verifica-se que todos os utentes com idade inferior a 18 anos configuram situações de consumo de substâncias ilícitas e, por vezes, 
de álcool (abuso), ou, situações de desconhecimento relativamente à existência deste tipo de consumos (ao longo da vida). Assim, 
em 2011, de entre os utentes com idade inferior a 18 anos, relativamente a 2 desconhece
ilícitas e/ou medicação não prescrita ou álcool (abuso), 1 é consumidor de cannabis e 1 é consumidor de álcool e cannabis. 
Relativamente a todos os utentes de 2010 com 
com exceção para um indivíduo, consumidor de cannabis. Por outro lado, todos os utentes de 2009 com idade inferior a 18 anos 
são consumidores (3 consumidores de cannabis, 1 consumidor de cocaína
cocaína e cannabis, outro de metadona (np), cocaína e cannabis e 1 consumidor de álcool apenas. Em 2004, 3 utentes têm idade 
inferior a 18 anos. 1 consome cocaína/base de cocaína e cannabis, outro co
e o terceiro consome estas três substâncias e ainda álcool (abuso).
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Caraterização Sociodemográfica

O perfil dos utentes acompanhados quanto à variável género mantém
semelhante entre as amostras estudadas, constituídas essencialmente por elementos do 

masculino, sendo o ano de 2009 aquele em que o grupo de mulheres é menos expressivo (15,1%) 

Gráfico 4. Género  
2004/2009/2010/2011 

 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

se que, nas amostras analisadas, ao longo dos anos tem ocorrido um aumento na 

média dos utentes, bem como no limite máximo desta, tendo os utentes mais velhos da 
amostra de 2011, 79 anos, enquanto na amostra de utentes de 2004 a idade máxima

anos. Por outro lado, não se observam alterações importantes na idade mínima dos utentes 

acompanhados, sendo de destacar a ocorrência de utentes com 12 anos em 2009 e utentes 
(Tabela 46). 

Tabela 46. Idade  
2004/2009/2010/2011 

2004 2009 2010 

(n=1192) (n=1127) (n=790) 

33 anos 37 anos 38 anos 
16 anos 12 anos 10 anos 

60 anos 65 anos 73 anos 

participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Embora em todos os anos em comparação seja mais expressiva a faixa etária entre os 25 e os 44 
anos nos utentes acompanhados, é possível identificar uma evolução gradual da percentagem 

de utentes mais velhos, isto é, a partir dos 45 anos. Assim, enquanto na amostra de 2004, 6,4% dos 

utentes estudados tinham idade superior a 45 anos, em 2009, esta percentagem sobe para 19,5%, 
em 2010 é de 24,0% e em 2011 é de 30,0% (Gráfico 5). 

 
se que todos os utentes com idade inferior a 18 anos configuram situações de consumo de substâncias ilícitas e, por vezes, 

ituações de desconhecimento relativamente à existência deste tipo de consumos (ao longo da vida). Assim, 
em 2011, de entre os utentes com idade inferior a 18 anos, relativamente a 2 desconhece-se se são consumidores de substâncias 

ão prescrita ou álcool (abuso), 1 é consumidor de cannabis e 1 é consumidor de álcool e cannabis. 
Relativamente a todos os utentes de 2010 com menos de 18 anos desconhece-se também o seu perfil de consumo de substâncias, 
com exceção para um indivíduo, consumidor de cannabis. Por outro lado, todos os utentes de 2009 com idade inferior a 18 anos 
são consumidores (3 consumidores de cannabis, 1 consumidor de cocaína e cannabis, outro de heroína e álcool, outro de base de 
cocaína e cannabis, outro de metadona (np), cocaína e cannabis e 1 consumidor de álcool apenas. Em 2004, 3 utentes têm idade 
inferior a 18 anos. 1 consome cocaína/base de cocaína e cannabis, outro consome heroína, cocaína/base de cocaína e cannabis 
e o terceiro consome estas três substâncias e ainda álcool (abuso). 

2004 
(n=1125)

2009 
(n=1246)

2010 
(n=758)

2011 
(n=340)

Masculino 81,9% 84,9% 80,2% 80,9%

Feminino 18,1% 15,1% 19,8% 19,1%
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mantém-se relativamente 
semelhante entre as amostras estudadas, constituídas essencialmente por elementos do género 

masculino, sendo o ano de 2009 aquele em que o grupo de mulheres é menos expressivo (15,1%) 

 

se que, nas amostras analisadas, ao longo dos anos tem ocorrido um aumento na 

média dos utentes, bem como no limite máximo desta, tendo os utentes mais velhos da 
amostra de 2011, 79 anos, enquanto na amostra de utentes de 2004 a idade máxima era de 60 

anos. Por outro lado, não se observam alterações importantes na idade mínima dos utentes 

acompanhados, sendo de destacar a ocorrência de utentes com 12 anos em 2009 e utentes 

2011 

(n=355) 

39 anos 
15 anos 

79 anos 

Embora em todos os anos em comparação seja mais expressiva a faixa etária entre os 25 e os 44 
anos nos utentes acompanhados, é possível identificar uma evolução gradual da percentagem 

dos 45 anos. Assim, enquanto na amostra de 2004, 6,4% dos 

utentes estudados tinham idade superior a 45 anos, em 2009, esta percentagem sobe para 19,5%, 

se que todos os utentes com idade inferior a 18 anos configuram situações de consumo de substâncias ilícitas e, por vezes, 
ituações de desconhecimento relativamente à existência deste tipo de consumos (ao longo da vida). Assim, 

se se são consumidores de substâncias 
ão prescrita ou álcool (abuso), 1 é consumidor de cannabis e 1 é consumidor de álcool e cannabis. 

se também o seu perfil de consumo de substâncias, 
com exceção para um indivíduo, consumidor de cannabis. Por outro lado, todos os utentes de 2009 com idade inferior a 18 anos 

e cannabis, outro de heroína e álcool, outro de base de 
cocaína e cannabis, outro de metadona (np), cocaína e cannabis e 1 consumidor de álcool apenas. Em 2004, 3 utentes têm idade 

nsome heroína, cocaína/base de cocaína e cannabis 
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Gráfico 5. Grupos etários  
2004/2009/2010/2011 

 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
A generalidade dos utentes acompanhados é de nacionalidade portuguesa, verificando-se que, 

nas amostras de 2004 e 2011, as prevalências de cidadãos de nacionalidade estrangeira são 
iguais, enquanto em 2009 e 2010 são ligeiramente inferiores (Tabela 47). 

 
Tabela 47. Nacionalidade  

2004/2009/2010/2011 

Nacionalidade 
2004 2009 2010 2011 

(n=1130) (n=1189) (n=776) (n=347) 

Utentes (%) 

Portuguesa 93,0 95,4 94,3 90,5 

Outra 7,0 4,6 5,7 9,5 
 
Fontes: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 
A análise das fontes de rendimento dos utentes carece de uma contextualização relativa aos 
instrumentos utilizados em cada um dos anos, em particular, no que reporta às variáveis utilizadas 

para descrever esta dimensão. 

 
Assim, na Ficha de Caraterização do Utente que suportou a caraterização de uma amostra de 

utentes acompanhados em 2004, foram incluídas duas variáveis cuja informação é indicativa do 

tipo de rendimento a que os utentes tinham acesso: a “Situação Profissional” e os “Apoios 
Pecuniários”. A primeira, consistia numa variável de resposta única com as opções “Estudante”, 

“Empregado”, “Desempregado” e “Outra situação profissional”. Por outro lado, a variável relativa 
a “Apoios Pecuniários” tratava-se de uma variável de resposta múltipla com as opções “Subsídio 

de Desemprego”, Subsídio de Ação Social”, “Reforma ou Pensão”, “RSI” e “Outro Apoio”. 

 
De forma a possibilitar a comparação com os dados referentes a 2011, optou-se por, quando 

possível, construir variáveis de alguma forma equivalentes a partir das disponíveis nesta amostra.  

 
 

 

 

2004 (n=1192) 2009 (n= 1127) 2010 (n=790) 2011 (n=355)

5 a 14 anos 0,2% 0,4%

15 a 24 anos 10,7% 9,8% 8,0% 9,6%

25 a 34 anos 51,4% 31,1% 26,2% 25,9%

35 a 44 anos 31,4% 39,6% 41,4% 34,6%

45 a 54 anos 6,1% 17,5% 20,4% 22,3%

55 a 64 anos 0,3% 1,9% 2,5% 6,5%

65 a 74 anos 0,1% 1,1% 0,6%

75 a 84 anos 0,6%
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Neste processo, consideraram-se os seguintes critérios de equivalência: 

• os utentes empregados auferem rendimentos do trabalho; 
•  os utentes estudantes vivem  a cargo de familiares; 

• os utentes que auferem subsídio de desemprego, subsídio de ação social, RSI ou outro 
subsídio identificado em “Outro Apoio”, auferem subsídios temporários; 

• os utentes que beneficiam de reforma, são também enquadrados nesta categoria 

quanto a fonte de rendimento; 
• identifica-se ainda, apenas a título de ilustração, a percentagem de utentes que refere a 

prostituição ou arrumar carros como fontes de rendimento na opção “Outra situação 

profissional”. 

Esta recategorização compreende algumas limitações, como o facto de nem sempre ser exata 

a equivalência proposta ou, por outro lado, de as percentagens relativas a opções que são 

adicionadas na categoria “Outra situação profissional” não terem o mesmo significado das 
percentagens das mesmas categorias explicitadas na Ficha de Caraterização do Utente que 

suporta a análise da amostra de utentes de 2011.  

 
De todo o modo, pressupõe-se que a apresentação dos dados é relevante no que reporta à 

comparação de 2 períodos temporais claramente distintos, desde que estes dados sejam 
interpretados à luz das limitações identificadas e tendo em consideração os critérios descritos49. 

 

Considerando as fontes de rendimento descritas na Tabela 48, constata-se que tanto na amostra 
de 2004 como na de 2011, as fontes de rendimento mais comuns são o rendimento a partir do 

trabalho e os subsídios temporários. Contudo, na amostra de 2011é maior a percentagem de 

indivíduos que beneficia de cada um dos tipos de rendimento.  

 
Tabela 48. Fontes de Rendimento(i)  

2004/2011 

Fontes de Rendimentos 
2004 2011 
(ii) (n=316) 

Utentes (%) 

Subsídio Temporário 13,5% (n=1029) 27,2% 

Rendimento do Trabalho  13,4% (n=1103) 24,4% 

 A cargo de familiares 1,4% (n=1106) 19,6% 

Reforma/Pensão 2,7% (n=1029) 10,8% 

Arrumar carros 0,5% (n=1103) 8,5% 

Prostituição 1,4% (n=1103) 1,3% 

 

(i) Questão de resposta múltipla. 

(ii)Devido à recategorização efetuada, as amostras dependem da opção estudada 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Para a descrição do tipo de alojamento dos utentes dos projetos de RRMD houve também 
necessidade de efetuar algumas adaptações às categorias pré-definidas em cada um dos 

modelos de Ficha de Caraterização. Assim, na Ficha de Caraterização do Utente subjacente à 
análise dos utentes acompanhados em 2004, a variável “Situação Habitacional”, de resposta 

única, compreendia as categorias: “Rua”, “Casa Abandonada”, “Albergue ou Casa de Abrigo”, 

“Casa de Família” e “Outra habitação”.  
 

                                                 
49 Não são apresentados os dados relativos a 2009 e 2010 devido ao facto de as variáveis serem relativas apenas à situação 
profissional. 
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Neste contexto, consideraram-se as seguintes equivalências face à Ficha de Caraterização do 

Utente de 2011: 

• Rua corresponde a Rua; 

• Casa abandonada corresponde a Familiar não clássico; 
• Albergue ou casa de abrigo corresponde a Centro de Abrigo; 

• Casa própria, casa de família e casa alugada correspondem a Familiar clássico. 

Por sua vez, as Fichas de Caraterização (2009/2010) compreendiam na variável “Habitação”, de 

resposta única, as categorias “Rua”, “Casa abandonada”, “Albergue ou casa de abrigo”, 
“Quarto alugado”, “Casa de Família” e “Outra”. Para além das equivalências expostas, 

acrescente-se a relação entre quarto alugado e a categoria “Hotelaria e similar”. 
 

Como se pode observar no Gráfico 6, em qualquer ano estudado, embora com particular 

evidência em 2010, a maior percentagem de utentes vive em alojamentos de tipo familiar 
clássico. Este ano em particular destaca-se também por ser aquele em que uma menor 

percentagem de utentes (na amostra estudada) vive na rua, por comparação com os restantes 

anos.  
 

Considerando a definição de Sem Abrigo anteriormente apresentada, em 2004 identificam-se 
429 indivíduos sem abrigo (38,3%), 396 em 2009 (34,5%), 224 em 2010 (29,6%) e 114 em 2011 

(33,5%). 

 
Gráfico 6. Tipo de Alojamento  

2004/2009/2010/2011 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Ambos os instrumentos subjacentes às análises de 2004 e 2011 permitem efetuar uma descrição 

da situação de coabitação dos utentes50, com uma pequena distinção: na Ficha de 

Caraterização (2004) consideravam-se as categorias “Com os avós” e “Com outros Familiares” 
enquanto na Ficha de Caraterização 2011 se previu apenas a segunda categoria. Deste modo, 

os dados referentes a 2004 foram agregados numa categoria única conforme se expõe no 

Gráfico 7. 
 

O perfil de coabitação é relativamente semelhante nos dois períodos temporais, mantendo-se 
como mais evidente a percentagem de utentes que vivem sozinhos por comparação com as 

                                                 
50 Na Ficha de Caraterização (2009/2010) esta variável não é contemplada.  

2004 (n=1120) 2009 (n=1147) 2010 (n=756) 2011 (n=341)

Familiar Clássico 61,3% 55,3% 69,6% 58,9%

Familiar não Clássico 11,8% 12,0% 14,2% 11,4%

Centro de Abrigo 3,8% 4,3% 2,1% 1,5%

Rua 22,7% 18,0% 13,0% 19,1%

Hotelaria e similar 9,6% 8,3% 7,0%

Outro Alojamento Coletivo de 
Convivência

0,2% 0,3% 1,5%

Outro 0,4% 0,7% 0,5% 0,6%
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restantes categorias, embora, na globalidade, seja possível afirmar que a maior parte dos utentes 

não vivem sozinhos, em ambas as amostras. A maior discrepância entre as duas amostras situa-se 
precisamente na prevalência de utentes que vivem com outros familiares, sendo esta bastante 

superior em 2004. 

 
Gráfico 7. Coabitação(i)  

2004/2011 

 
 

(i) Questão de resposta múltipla 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
 
 

2004 (n=1083) 2011 (n=354)

Sozinho 34,3% 36,4%

Com os pais 25,5% 23,7%

Com companheiro 19,7% 21,8%

Com filhos 9,1% 13,0%

Com outros familiares 19,0% 7,6%

Com amigos 9,0% 7,3%

Em instituição 3,0% 2,0%

Outra 0,4%
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Caraterização do consumo de substâncias psicoativas
 
 

 
Tal como referido para 2011, também nos outros anos em análise, 

as respostas, praticamente todos os utentes consumiram ao longo da vida e nos últimos 30 dias. 
Contudo, de forma a apresentar dados mais realistas relativamente à prevalência do cons

de substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita, identificam

amostra geral dos utentes analisados em cada ano, observando
casos dizem respeito essencialmente a situações de desconhecimento quan

substâncias (e não a ausência de consumo).
 

Face à informação apresentada será de destacar o decréscimo, na amostra de 2011, da 

percentagem de utentes com consumo identificado de substâncias
 

Tabela 49. Prevalência do c

Consumo de substâncias 

Longo da Vida 

Sim
Não

Desconhecido

Últimos 30 dias  
Sim

Não
Desconhecido

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
Para a realização da análise da prevalência (ao longo da vida e últimos 30 dias), frequência e 

via de administração (últimos 30 dias) por tipo de substância, houve necessidade de construir 

uma variável “cocaína/base de cocaí
relativamente às amostras de 2009 a 2011 uma vez que na 

duas substâncias se encontram agregadas, enquanto nas restantes Fichas estão definidas 
separadamente. Assim, no que reporta à frequência do consumo nos últimos 30 dias, nas 

situações em que esta era discordante, utilizou

elevada. No que diz respeito à via de administração, quando discordante, consideraram
ambas as vias de administração.

 

Analisando a prevalência do consumo de cada substância no grupo dos consumidores ao longo 
da vida52 nos quatro anos estudados

do consumo de heroína (decréscimo na ordem dos
2011) e de cocaína/base de cocaína (decréscimo na ordem dos 12%, no mesmo período)

 

De forma inversa, será de evidenciar o incremento no
3,5% em 2004 e de 9,3% em 2011) e 

2011) não prescritas. 

 

                                                 
51 Saliente-se que poderá não corresponder a uma inferior percentagem de consumidores pois desconhece
consomem substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita.
52 À semelhança do capítulo anterior, apresentam
relativamente aos casos válidos para cada su
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também nos outros anos em análise, considerando exclusivamente 

as respostas, praticamente todos os utentes consumiram ao longo da vida e nos últimos 30 dias. 
Contudo, de forma a apresentar dados mais realistas relativamente à prevalência do cons

ou medicação não prescrita, identificam-se as percentagens face à 

amostra geral dos utentes analisados em cada ano, observando-se contudo que os restantes 
casos dizem respeito essencialmente a situações de desconhecimento quan

substâncias (e não a ausência de consumo). 

Face à informação apresentada será de destacar o decréscimo, na amostra de 2011, da 

percentagem de utentes com consumo identificado de substâncias (Tabela 49

Prevalência do consumo ao longo da vida e nos últimos 30 dias
 2004/2009/2010/2011 

2004 2009 2010 

(n=1270) (n=1314) (n=814) 
Utentes 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) 
      

Sim 1245 98,0 1272 96,8 765 94,0 
Não 5 0,4 .. .. .. .. 

Desconhecido 20 1,6 42 3,2 49 6,0 

      
Sim 1165 91,7 1180 89,8 703 86,4 

Não 79 6,2 .. .. .. .. 
Desconhecido 26 2,0 134 10,2 111 13,6 

participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Para a realização da análise da prevalência (ao longo da vida e últimos 30 dias), frequência e 

via de administração (últimos 30 dias) por tipo de substância, houve necessidade de construir 

uma variável “cocaína/base de cocaína” a partir das variáveis “cocaína” e “base de cocaína” 
relativamente às amostras de 2009 a 2011 uma vez que na Ficha de Caraterização

duas substâncias se encontram agregadas, enquanto nas restantes Fichas estão definidas 
m, no que reporta à frequência do consumo nos últimos 30 dias, nas 

situações em que esta era discordante, utilizou-se como critério considerar a frequência mais 

elevada. No que diz respeito à via de administração, quando discordante, consideraram
as vias de administração. 

Analisando a prevalência do consumo de cada substância no grupo dos consumidores ao longo 
anos estudados, constata-se que a maior variação ocorre na

decréscimo na ordem dos 15% entre a amostra de 2004 e a amostra de 
) e de cocaína/base de cocaína (decréscimo na ordem dos 12%, no mesmo período)

De forma inversa, será de evidenciar o incremento nos consumos de metadona
3,5% em 2004 e de 9,3% em 2011) e de buprenorfina (prevalência de 4,3% em 2004 e 

 
que poderá não corresponder a uma inferior percentagem de consumidores pois desconhece

consomem substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita. 
semelhança do capítulo anterior, apresentam-se as percentagens relativas à amostra de consumidores ao longo da vida e não 

relativamente aos casos válidos para cada substância. 
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considerando exclusivamente 

as respostas, praticamente todos os utentes consumiram ao longo da vida e nos últimos 30 dias. 
Contudo, de forma a apresentar dados mais realistas relativamente à prevalência do consumo 

se as percentagens face à 

se contudo que os restantes 
casos dizem respeito essencialmente a situações de desconhecimento quanto ao consumo de 

Face à informação apresentada será de destacar o decréscimo, na amostra de 2011, da 

49)51. 

ao longo da vida e nos últimos 30 dias, por ano 

2011 

(n=355) 

Nº (%) 
  

279 78,6 
.. .. 

76 21,4 

  
257 72,4 

.. .. 
98 27,6 

Para a realização da análise da prevalência (ao longo da vida e últimos 30 dias), frequência e 

via de administração (últimos 30 dias) por tipo de substância, houve necessidade de construir 

na” a partir das variáveis “cocaína” e “base de cocaína” 
Ficha de Caraterização de 2004 estas 

duas substâncias se encontram agregadas, enquanto nas restantes Fichas estão definidas 
m, no que reporta à frequência do consumo nos últimos 30 dias, nas 

se como critério considerar a frequência mais 

elevada. No que diz respeito à via de administração, quando discordante, consideraram-se 

Analisando a prevalência do consumo de cada substância no grupo dos consumidores ao longo 
se que a maior variação ocorre nas prevalências 

15% entre a amostra de 2004 e a amostra de 
) e de cocaína/base de cocaína (decréscimo na ordem dos 12%, no mesmo período). 

de metadona (prevalência de 
buprenorfina (prevalência de 4,3% em 2004 e de 7,9% em 

que poderá não corresponder a uma inferior percentagem de consumidores pois desconhece-se se os restantes 

se as percentagens relativas à amostra de consumidores ao longo da vida e não 
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Assiste-se ainda a um incremento no consumo de outras substâncias53 entre as amostras de 2004 

e 2010. No entanto, na amostra de 2011 este é visivelmente inferior (Gráfico 8).  

 
Gráfico 8. Consumo ao longo da vida, por ano e por substância(i) 

2004/2009/2010/2011 

  

(i) Questão de resposta múltipla. De referir que a ausência de informação relativa à prevalência do consumo de heroína 
combinada com cocaína na amostra de 2004 decorre do facto de esta não constar como opção na lista de substâncias da Ficha 
de Caraterização (2004).  

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
No universo dos consumidores de substâncias nos últimos 30 dias, verifica-se que, também neste 

período temporal, nas amostras estudadas, ocorre um importante decréscimo na percentagem 
de consumidores de heroína (prevalência de 91,0% em 2004 e de 62,3% em 2011) e de 

cocaína/base de cocaína (prevalência de 71,8% em 2004 e de 56,8% em 2011)54.  

 
No âmbito do consumo recente, observa-se um ligeiro incremento da percentagem de 

consumidores de metadona não prescrita mas a prevalência de consumidores de buprenorfina 

não prescrita diminui. 
 

Apesar da evolução observada no consumo de heroína, para todas as amostras esta mantém-se 
como a substância mais consumida pelos utentes, seguida da cocaína/base de cocaína 

(Gráfico 9, Tabela 50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 A categoria “outras substâncias” relativa aos dados de 2004 agrega informação relativa ao consumo de alucinogénios, ecstasy, 
ketamina, anfetaminas, morfina, inalantes e outra medicação não prescrita. Em 2009 diz respeito ao consumo de morfina, 
alucinogénios, anfetaminas, ecstasy, esteroides, GHB, heroína e base de cocaína, inalantes, ketamina e ópio. Em 2010 consiste no 
consumo das mesmas substâncias, com exceção da morfina. Em 2011, diz respeito ao consumo de ópio, ecstasy, alucinogénios, 
inalantes e heroína com base de cocaína. 
54 Percentagens relativas à amostra de consumidores nos últimos 30 dias e não aos casos válidos para cada substância. 

2004 (n=1245) 2009 (n=1272) 2010   (n=765) 2011   (n=279)

Cannabis 64,3% 61,6% 73,1% 61,6%

Heroína 92,6% 77,8% 81,2% 77,1%

Metadona (np) 3,5% 9,7% 11,4% 9,3%

Buprenorfina (np) 4,3% 7,5% 9,8% 7,9%

Cocaína/Base de cocaína 86,4% 74,5% 80,1% 74,6%

Heroína e cocaína 38,9% 44,4% 33,7%

Benzodiazepinas (ab) 10,8% 15,6% 19,0% 10,4%

Outro 11,0% 15,6% 21,8% 6,5%
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Gráfico 9. Prevalência do consumo nos últimos 30 dias, por ano e por substância(i)  
 2004/2009/2010/2011 

 
(i) Questão de resposta múltipla. De referir que a ausência de informação relativa à prevalência do consumo de heroína 
combinada com cocaína na amostra de 2004 decorre do facto de esta não constar como opção na lista de substâncias da 
Ficha de Caraterização (2004). 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

Tabela 50. Prevalência do consumo nos últimos 30 dias, por ano e por substância  
2004/2009/2010/2011(i) 

 

Substância 

2004 2009 2010 2011 

(n=1165) (n=1180) (n=703) (n=257) 

Nº de consumidores 

Cannabis 346 426 286 90 
Opiáceos     
 Heroína 1060 758 476 160 

 Metadona (não prescrita) 39 27 14 11 
 Buprenorfina (não prescrita) 54 15 9 8 

Cocaína/ Base Cocaína 836 709 411 146 
Heroína e Cocaína - 312 199 41 

Hipnóticos / Sedativos     

 Benzodiazepinas (abuso) 124 71 43 11 
Outra 39 15 13 10 

 (i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Considerando os utentes caraterizados em cada um dos anos, verifica-se um incremento na 

percentagem de utentes que consomem álcool de forma abusiva, situando-se logo em 2009 
uma distinção relevante face à percentagem de 2004 (Gráfico 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 (n=1165) 2009 (n=1180) 2010   (n=703) 2011   (n=257)

Cannabis 29,7% 36,1% 40,7% 35,0%

Heroína 91,0% 64,2% 67,7% 62,3%

Metadona (np) 3,3% 2,3% 2,0% 4,3%

Buprenorfina (np) 4,6% 1,3% 1,3% 3,1%

Cocaína/Base de cocaína 71,8% 60,1% 58,5% 56,8%

Heroína e cocaína 26,4% 28,3% 16,0%

Benzodiazepinas (ab) 10,6% 6,0% 6,1% 4,3%

Outro 3,3% 1,3% 1,8% 3,9%
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Gráfico 10. Prevalência do consumo de álcool (abuso) ao longo da vida, por ano 
2004/2009/2010/2011 

 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Também no âmbito do consumo recente se observa a evolução descrita quanto à prevalência 

do consumo desta substância, tratando-se no entanto de uma prevalência de nível inferior face 
ao consumo ao longo da vida (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11. Prevalência do consumo de álcool (abuso) nos últimos 30 dias, por ano 

2004/2009/2010/2011 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Analisando a frequência do consumo diário de cada uma das substâncias55, constata-se que o 
consumo diário de heroína, por exemplo, é muito inferior em 2009 e sobretudo em 2010 e 2011: 

enquanto em 2004, 91,3% dos consumidores de heroína consumiam diariamente, em 2011 esta 
percentagem é de 29,3%. Nestas amostras, observa-se ainda uma tendência para a 

diminuição do consumo diário de cocaína/base de cocaína e cannabis. No último triénio 
especificamente, verifica-se que, apesar de a prevalência do consumo de heroína com 

cocaína decrescer entre amostras cerca de 10% (ver Gráfico 9), o consumo diário acentua-se 

(Tabela 51). 
 

Tabela 51. Prevalência do consumo diário nos últimos 30 dias, por ano e substância 
2004/2009/2010/2011 

Substância 

2004 2009 2010 2011 

Consumidores 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Cannabis 318 45,3 412 30,8 259 32,4 86 34,9 
Opiáceos         
 Heroína 1045 91,3 731 53,5 456 27,4 150 29,3 

 Metadona (não prescrita) 34 11,8 25 .. 13 15,4 10 30,0 
 Buprenorfina (não prescrita) 50 46,0 13 15,4 8 25,0 8 50,0 

Cocaína/ Base Cocaína 638 71,6 680 33,7 389 26,7 138 15,2 
Heroína e Cocaína - - 291 46,0 189 40,2 38 73,7 
Hipnóticos / Sedativos         

 Benzodiazepinas (abuso) 108 37,0 64 45,3 35 28,6 11 36,4 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

                                                 
55 Consultar Tabela 50 quanto ao nº de consumidores de cada substância (últimos 30 dias). 
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No que diz respeito às vias de administração utilizadas no consumo de substâncias nos últimos 

30 dias56, verifica-se que, com exceção para a metadona e buprenorfina não prescritas, nas 
amostras de 2010 e 2011 a prevalência do consumo injetado é, de uma forma geral inferior à 

das amostras de 2004 e 2009. 

No que diz respeito à heroína, é evidente a ocorrência de uma clara inversão na via de utilização 
privilegiada para o consumo desta substância. Assim, enquanto em 2004, é muito superior a 

percentagem de consumidores de heroína que utiliza a via endovenosa, em 2011 a situação é a 

inversa (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12. Via de administração no consumo de heroína nos últimos 30 dias, por ano 

 2004/2009/2010/2011(i) 

 

(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Também relativamente ao consumo de cocaína /base de cocaína se assiste a uma evolução 

semelhante entre amostras, com uma diminuição da ênfase da via injetada e sua substituição 
pela via fumada/inalada (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13. Via de administração no consumo de cocaína/base de cocaína  
nos últimos 30 dias, por ano  

2004/2009/2010/2011(i) 

 
(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

                                                 
56 Idem. 

2004 
(n=1024)
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(n=590)

2010 
(n=403)

2011 
(n=132)

Fumada/inalada 34,1% 65,1% 71,5% 67,4%

Endovenosa 72,9% 37,8% 32,8% 34,8%

Outra 0,2% 0,9% 0,8%
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No pequeno grupo de consumidores de metadona não prescrita, é de destacar a não existência 

de consumo injetável em 2004, contrariamente ao registado no último triénio (Gráfico 14).  

 
Gráfico 14. Via de administração no consumo de metadona não prescrita  

nos últimos 30 dias, por ano  
2004/2009/2010/2011 (i) 

 
(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Também no pequeno grupo de consumidores de buprenorfina não prescrita se observa um 
incremento da utilização da via injetada na amostra de 2009 por comparação com a de 2004, 

constatando-se novamente um decréscimo nos últimos 2 anos (Gráfico 15).  

 
Gráfico 15. Via de administração no consumo de buprenorfina não prescrita  

nos últimos 30 dias, por ano  
2004/2009/2010/2011 (i) 

 
(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Nas diversas amostras em estudo, a via oral permanece como a mais privilegiada no consumo 

de benzodiazepinas, sendo os anos de 2004 e 2009 aqueles em que a expressão de utentes que 
consome pela via injetada é superior (Gráfico 16).  

 

Gráfico 16. Via de administração no consumo de benzodiazepinas (abuso)  
nos últimos 30 dias, por ano  

2004/2009/2010/2011(i) 

 
(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
À semelhança da evolução observada na via de utilização para o consumo de heroína e de 
cocaína/base de cocaína, também no caso do consumo de heroína com cocaína se verifica 

uma tendência para a diminuição da utilização da via endovenosa, ainda que, na amostra de 
2011 ocorra um incremento da utilização desta via relativamente a 2010 (Gráfico 17). 

 
Gráfico 17. Via de administração no consumo de heroína com cocaína  

nos últimos 30 dias, por ano  
2004/2009/2010/2011(i) 

 

(i) Questão de resposta múltipla. 

Fontes: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Outra 5,5% 6,7%
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Policonsumo 
 

Como referido anteriormente, a variável “Policonsumo
consumo de 2 ou mais substâncias nos últimos 30 dias por se entender que, 

tempo mais restrito, é elevada a probabilidade de se tratar de uma efetiva utilização de diversas 

substâncias pelo mesmo indivíduo e não uma evolução do consumo de uma substância para o 
consumo de outra. 

 
Assim, constata-se que o consumo de mais do que uma substância

entre amostras, ainda que superior

entre anos57 (Gráfico 18). 

Gráfico 18

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
Consumo endovenoso 
 

A caraterização do consumo endovenoso está prevista apenas nas 
2009/2010 e 2011 pelo que a análise que se apresenta circunscreve

dois anos, o nível de informação quanto à prevalência deste tipo de consumo é muito reduzido 

uma vez que, no instrumento de medida f
“Sim”:  

• Em 2009, em 1272 consumidores (ao longo da vida), 466 reportam consumo endovenoso 
ao longo da vida. As restantes situações correspondem essencialmente a casos 

desconhecidos. 

• Em 2010, em 765 consumidor
nos últimos 20 dias. As restantes situações correspondem essencialmente a casos 

desconhecidos. 

• Em 2011, em 279 consumidores (ao longo da vida), 66 reportam consumo endovenoso 
nos últimos 30 dias 

 
Reportando aos últimos 30 dias, em 2009, 2010 e 2011

corpo mais utilizadas pelos consumidores por via endovenosa para a injeção. A amostra de 2010 

destaca-se por ser aquela em que são apontadas mais zonas do corpo utilizad
e em que, é superior a percentagem de utentes que injeta no antebraço, no pescoço, nos 

membros inferiores, nos pés e nas veias genitais. Por seu turno, na amostra de 2011, os utentes 

                                                 
57 Para o cálculo da prevalência do policonsumo em cada uma das amostras
que 1 substância identificada, foram considerados 
consumido ainda substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita, embora não tenha
em questão. Incluíram-se ainda os consumidores de heroína com cocaína.
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Comportamentos de Risco

Como referido anteriormente, a variável “Policonsumo” foi construída a partir da identificação do 
consumo de 2 ou mais substâncias nos últimos 30 dias por se entender que, 

tempo mais restrito, é elevada a probabilidade de se tratar de uma efetiva utilização de diversas 

o indivíduo e não uma evolução do consumo de uma substância para o 

se que o consumo de mais do que uma substância é relativamente semelhante 

superior na amostra de utentes de 2004 e decrescendo g

 
18. Policonsumo nos últimos 30 dias, por ano 

 2004/2009/2010/2011 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

A caraterização do consumo endovenoso está prevista apenas nas Fichas de Caraterização
2009/2010 e 2011 pelo que a análise que se apresenta circunscreve-se a estes anos. Nos primeiros 

dois anos, o nível de informação quanto à prevalência deste tipo de consumo é muito reduzido 

uma vez que, no instrumento de medida foi assinalada de uma forma geral apenas a opção 

Em 2009, em 1272 consumidores (ao longo da vida), 466 reportam consumo endovenoso 
. As restantes situações correspondem essencialmente a casos 

Em 2010, em 765 consumidores (ao longo da vida), 217 reportam consumo endovenoso 
As restantes situações correspondem essencialmente a casos 

Em 2011, em 279 consumidores (ao longo da vida), 66 reportam consumo endovenoso 

tando aos últimos 30 dias, em 2009, 2010 e 2011, o braço e o antebraço são as zonas do 

corpo mais utilizadas pelos consumidores por via endovenosa para a injeção. A amostra de 2010 

se por ser aquela em que são apontadas mais zonas do corpo utilizad
e em que, é superior a percentagem de utentes que injeta no antebraço, no pescoço, nos 

membros inferiores, nos pés e nas veias genitais. Por seu turno, na amostra de 2011, os utentes 

 
Para o cálculo da prevalência do policonsumo em cada uma das amostras, para além das situações de consumo de mais do 

foram considerados ainda os utentes que consumiram álcool nos últimos 30 dias e que referem ter 
consumido ainda substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita, embora não tenham identificado qual ou quais as substân

se ainda os consumidores de heroína com cocaína.  
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” foi construída a partir da identificação do 
consumo de 2 ou mais substâncias nos últimos 30 dias por se entender que, neste período de 

tempo mais restrito, é elevada a probabilidade de se tratar de uma efetiva utilização de diversas 

o indivíduo e não uma evolução do consumo de uma substância para o 

é relativamente semelhante 

decrescendo gradualmente 

 

Fichas de Caraterização de 
se a estes anos. Nos primeiros 

dois anos, o nível de informação quanto à prevalência deste tipo de consumo é muito reduzido 

oi assinalada de uma forma geral apenas a opção 

Em 2009, em 1272 consumidores (ao longo da vida), 466 reportam consumo endovenoso 
. As restantes situações correspondem essencialmente a casos 

es (ao longo da vida), 217 reportam consumo endovenoso 
As restantes situações correspondem essencialmente a casos 

Em 2011, em 279 consumidores (ao longo da vida), 66 reportam consumo endovenoso 

, o braço e o antebraço são as zonas do 

corpo mais utilizadas pelos consumidores por via endovenosa para a injeção. A amostra de 2010 

se por ser aquela em que são apontadas mais zonas do corpo utilizadas para a injeção 
e em que, é superior a percentagem de utentes que injeta no antebraço, no pescoço, nos 

membros inferiores, nos pés e nas veias genitais. Por seu turno, na amostra de 2011, os utentes 

para além das situações de consumo de mais do 
os utentes que consumiram álcool nos últimos 30 dias e que referem ter 

identificado qual ou quais as substâncias 
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estudados utilizam um menor número de zonas do corpo, excluindo zonas de particular 

perigosidade como o pescoço e as veias genitais (Gráfico 19). 
 

Gráfico 19. Zonas do corpo utilizadas na injeção nos últimos 30 dias, por ano 
 2009/2010/2011(i) 

 
(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

Em consonância com o descrito anteriormente, a amostra de 2010 destaca-se por ser aquela em 
que uma maior percentagem de consumidores refere injetar em mais zonas do corpo. Também 

acompanhando o que havia sido descrito, na amostra de 2011, destaca-se com particular 

evidência a percentagem de utentes que injeta em apenas uma zona do corpo, sendo que os 
consumidores que injetam em mais zonas o fazem essencialmente em 2 a 3 zonas (Gráfico 20). 

 
Gráfico 20. Nº de zonas do corpo utilizadas na injeção nos últimos 30 dias, por ano 

2009/2010/2011 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Casa própria (30,2%)

Rua (29,0%)

Casa de conhecidos (15,1%)

Edifício abandonado (8,3%)

Outro local (3,6%)

Locais utilizados no consumo de substâncias 
 
Esta informação não tem exatamente o mesmo significado para as três amostras que se 

apresentam. Assim, na Ficha de Caraterização de 2009/2010, a questão colocada dizia respeito 
aos locais utilizados para o consumo injetado de substâncias, enquanto, na Ficha de 

Caraterização de 2011 solicita-se esta informação relativamente ao consumo de substâncias 

genericamente. Deste modo, os dados descritos para os primeiros dois anos dizem respeito a um 
subgrupo dos referentes a 2011. 

 

Considerando os utentes que consumiram substâncias por via endovenosa nos últimos 30 dias, 
constata-se que, as prevalências do consumo nos diversos contextos elencados são semelhantes 

entre amostras. Destaca-se apenas como particularmente distinta a prevalência do consumo em 
casa própria, superior em 2010 (Gráfico 21). 

 
Gráfico 21. Locais utilizados para o consumo endovenoso de substâncias  

nos últimos 30 dias, por ano 
2009/2010(i) 

 
 

(i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Na amostra de 2011, em 252 consumidores (nos últimos 30 dias) com informação válida, os locais 

mais recorrentemente utilizados para o consumo são: 
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Partilha de material para o consumo no contexto dos consumidores de substâncias psicoativas 
ilícitas e/ou medicação não prescrita 

A análise da partilha de material de consumo nos vários anos estudados apresenta como 

limitação o facto de os períodos temporais considerados para identificação desta prática em 
cada um dos instrumentos não serem exatamente os mesmos. Assim, na Ficha de Caraterização 

de 2004, é considerado o “último semestre” para a identificação da partilha de material de 

consumo. Por sua vez, na Ficha de Caraterização (2009/2010) são considerados os “últimos 30 
dias”. Finalmente, na Ficha de Caraterização de 2011 são considerados os períodos “ao longo da 

vida”, últimos 12 meses” e “últimos 30 dias”. 

Em consequência, opta-se por apresentar, por um lado, os dados relativos a 2004, que reportam 
ao último semestre e, por outro, o conjunto dos dados relativos ao último triénio, reportando aos 

últimos 30 dias, em virtude de ser o único período comum. Adicionalmente, para a base de 
cálculo da prevalência ser a mesma para todas as amostras, opta-se por considerar o grupo de 

consumidores de substâncias psicoativas ao longo da vida.  

 
Assim, considerando 1189 consumidores caraterizados em 2004 com informação válida quanto à 

partilha de material, constata-se que 35,7% partilhou algum tipo de material no último semestre. 

Por sua vez, no quadro dos consumidores, no último triénio, destaca-se, em primeiro lugar, o 
progressivo incremento no nível de conhecimento quanto à prática de partilha de material de 

consumo (662 em 1272 consumidores em 2009 (52,0%), 418 em 765 consumidores em 2010 (54,6%) 
e 216 em 279 consumidores em 2011 (77,4%)) nos últimos 30 dias. 

 

A percentagem de consumidores que partilham material de consumo é relativamente 
semelhante entre as amostras estudadas, sendo contudo na amostra de 2011 que esta prática é 

menos expressiva (Tabela 52). 
 

Tabela 52. Partilha de material de consumo nos últimos 30 dias, por ano 
2004/2009/2010/2011 

Partilha de  
material de consumo 

2009 2010 2011 

(n=662) (n=418) (n=230) 
Consumidores (ao longo da vida) 

(Nº) (%) (Nº) (%) (Nº) (%) 

Sim 210 31,7 143 34,2 66 28,7 

Não 452 68,3 275 65,8 164 71,3 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Na análise do perfil de partilha de material para o consumo quanto à prevalência de partilha de 
cada utensílio/material, optou-se por adotar dois tipos de apresentação dos dados: 

1) Apresentam-se as percentagens de partilha de cada utensílio relativamente aos 

respondentes a cada questão; 
2) Apresentam-se ainda as percentagens de partilha de cada utensílio relativamente ao 

universo de consumidores de substâncias ao longo da vida em cada ano (prevalência 
geral)58.  

                                                 
58 Esta opção resulta da constatação de que, no ano de 2009, as respostas a cada uma das questões relativas à partilha de cada 

utensílio são essencialmente na opção “Sim”. Tal situação determina que, face aos respondentes, a percentagem de partilha de 
cada utensílio seja de 100% ou muito próxima deste valor. Uma análise centrada na usual base de cálculo (relativa aos 
respondentes) disponibilizaria uma imagem incorreta quanto ao real nível de partilha de cada utensílio, em comparação com as 
restantes amostras. Por sua vez, a percentagem de utentes que partilham material face ao universo total de consumidores, 

disponibiliza uma base de comparação entre amostras quanto a estes utentes, devendo-se ter em consideração que, em cada 
amostra, os restantes utentes não são necessariamente pessoas que não partilham material, incluindo-se também um número 
elevado de não respostas. Considera-se assim que, a apresentação de ambos os dados poderá representar a realidade de forma 
mais fiel. 
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Considerando a seringa como exemplo dos utensílios utilizados para o consumo endovenoso, 

constata-se que, em 2004, 14,9% dos consumidores de substâncias (ao longo da vida) partilharam 
este utensílio nos últimos 6 meses. Por seu turno, a partilha de material para outras vias de 

consumo é, nesta amostra, bastante inferior, sendo de 3,1% no caso do cachimbo e 8,2% no caso 
do tubo (Tabela 53). 

 

Tabela 53. Partilha de utensílios/materiais para o consumo nos últimos 6 meses, por utensílio(i) 
2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (i) Questão de resposta múltipla. (ii) Base (%) das prevalências gerais 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

No quadro das prevalências gerais, verifica-se que, no último triénio, as percentagens de partilha 

de seringa, recipiente e algodão/filtro nos últimos 30 dias são, de uma forma geral inferiores à 
percentagem de partilha de utensílios para outras vias de administração (Tabela 54.) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                         
 

Utensílio/material 

Consumidores (LV) 

(n=1245)(ii) 

(Nº) (%) 

Seringa (n=1184)   
Sim 185 15,6 

Não 999 84,4 

Prevalência geral 14,9 

Recipiente (n=1184)   
Sim 229 19,3 

Não 955 80,7 

Prevalência geral 18,4 

Algodão (n=1184)   

Sim 148 12,5 

Não 1036 87,5 

Prevalência geral 11,9 

   
Cachimbo (n=1184)   

Sim 38 3,2 
Não 1146 96,8 

Prevalência geral 3,1 

Tubo (n=1184)   
Sim 102 8,6 

Não 1082 91,4 

Prevalência geral 8,2 
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Tabela 54. Partilha de utensílios/materiais para o consumo de substâncias nos últimos 30 dias 

2009/2010/2011(i) 

Utensílio/material 

Consumidores (LV) 

2009 2010 2011 
(n=1272)(ii) (n=765) (ii) (n=279) (ii) 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) 
Seringa        

Sim 28 96,6 16 44,4 5 9,1 

Não 1 3,4 20 55,6 50 90,9 

Total 29 100,0 36 100,0 55 100,0 

Prevalência geral 2,2 2,1 1,8 

Recipiente        

Sim 40 100,0 25 64,1 7 13,5 

Não .. .. 14 35,9 45 86,5 

Total 40 100,0 39 100,0 52 100,0 

Prevalência geral 3,1 3,3 2,5 

Algodão       

Sim 44 100,0 25 58,1 11 19,6 

Não .. .. 18 41,9 45 80,4 

Total 44 100,0 43 100,0 56 100,0 

Prevalência geral 3,5 3,3 3,9 

Cachimbo       
Sim 85 98,8 56 78,9 18 34,6 

Não 1 1,2 15 21,1 34 65,4 

Total 86 100,0 71 100,0 52 100,0 

Prevalência geral 6,7 7,3 6,5 

Tubo       
Sim 99 99,0 81 86,2 18 28,6 

Não 1 1,0 13 13,8 45 71,4 

Total 10 100,0 94 100,0 63 100,0 

Prevalência geral 7,8 10,6 6,5 

 

(i) Questão de resposta múltipla. (ii) Base de (%) para as prevalências gerais. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Partilha de material para o consumo de substâncias, no contexto dos consumidores de drogas 
por via endovenosa e dos utilizadores de cada material para outra via de consumo 
 
Uma vez que, no quadro específico das amostras de 2009, 2010 e 2011 é possível efetuar uma 

análise mais fina das prevalências de partilha de cada um dos materiais, no grupo dos 
consumidores que efetivamente necessitam destes, opta-se por descrever estes dados nestes 

grupos de consumidores. Conforme argumentação exposta anteriormente, as percentagens 

apresentadas serão as gerais, isto é, relativas à totalidade dos consumidores e não aos 
respondentes a cada uma das questões. 

 

Assim, de entre os consumidores de drogas por via endovenosa nos últimos 30 dias, verifica-se 
que, nas amostras de 2010 e 2011 é um pouco superior a percentagem de utentes que partilha 

seringa, por comparação com a amostra de 2009, o mesmo sucedendo relativamente aos 
restantes utensílios/materiais (Gráfico 22). 
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Gráfico 22. Material partilhado nos últimos 30 dias para o consumo por via endovenosa, por ano  
2009/2010/2011(i) 

 
 (i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Considerando os consumidores que, nos últimos 30 dias, utilizaram prata e/ou cachimbo e/ou 
tubo, verifica-se que em 2009 e 2010 é superior a percentagem de indivíduos que referem 

partilhar estes utensílios/materiais, por comparação com 2011 (Tabela 55). 

 

Tabela 55. Partilha de materiais/utensílios para o consumo nos últimos 30 dias, por ano 
2009/2010/2011(i) 

Utensílios/materiais 
2009 2010 2011 

Utilizadores de cada material 
(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Prata 164 44,5 85 58,8 91 29,7 

Tubo 165 60,0 138 57,2 72 25,0 
Cachimbo 164 51,2 90 61,1 57 31,6 

 (i) Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 (n=466) 2010 (n=217) 2011 (n=66)

Seringa 5,4% 7,4% 7,6%

Algodão 7,9% 10,6% 12,1%
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Toalhete 0,2% 3,2% 3,0%
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Prática de relações sexuais sem preservativo 
 
A prática de relações sexuais sem preservativo é analisada segundo períodos temporais 

semelhantes à de partilha de material para consumo de substâncias. Assim, na Ficha de 
Caraterização de 2004 o período considerado é o último semestre, enquanto na Ficha de 

Caraterização (2009/2010) são os últimos 30 dias e, na Ficha de Caraterização (2011) são 

considerados os períodos “ao longo da vida”, “últimos 12 meses” e “últimos 30 dias”. 
 

Conforme argumentação exposta anteriormente, o período de análise considerado neste estudo 

é o último semestre para 2004 e os últimos 30 dias quanto às amostras de 2009, 2010 e 2011.  
 

Assim, em 902 utentes caraterizados em 2004 com informação válida, 37,6% tiveram relações 
sexuais sem preservativo no semestre anterior à caraterização.  

 

No último triénio, considerando o mês anterior à caraterização, verifica-se que a percentagem 
de utentes que tem esta prática de risco é bastante superior nos anos de 2009 e 2010, 

comparativamente com a amostra de 2011. De destacar também, o nível de conhecimento 

quanto a esta prática de risco (42 indivíduos em 1314 em 2009, 69 em 814 em 2010 e 260 em 355 
em 2011), muito superior em 2011 face aos dois anos anteriores (Gráfico 23). 

 
Gráfico 23. Relações sexuais sem preservativo nos últimos 30 dias, por ano  

2009/2010/2011 

 
 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Acompanhamento anterior na área da toxicodependência 
 
 
Em cada uma das amostras analisadas, considerando as estruturas elencadas, é sempre superior 
a percentagem de consumidores que recorreu a uma Equipa de T

acompanhamento na área da toxicodependência, situação particularmente evidente

amostra de 2011. A segunda estrutura mais mencionada é por sua vez a Comunidade 
Terapêutica, referida com maior frequência pelos utentes da amostra de 2004 (Gráfico 

 

Gráfico 24. Acompanhamento na toxicodependência ao longo da vida,

(i) De referir que, no instrumento subjacente à caraterização de 2011 a questão colocada remete para um acompanhamento na 
área da toxicodependência, enquanto nos instrumentos referentes às restantes 
tratamento. Considerando as estruturas elencadas, pressupõe
diferenças de significado nos valores apresentados.
consumidores em geral e não especificamente no subgrupo de consumidores que já foram acompanhados em 
toxicodependência/tratamento ao longo da vida. 
 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI
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Acompanhamento anterior na área da toxicodependência

Em cada uma das amostras analisadas, considerando as estruturas elencadas, é sempre superior 
consumidores que recorreu a uma Equipa de Tratamento no contexto do 

acompanhamento na área da toxicodependência, situação particularmente evidente

amostra de 2011. A segunda estrutura mais mencionada é por sua vez a Comunidade 
Terapêutica, referida com maior frequência pelos utentes da amostra de 2004 (Gráfico 

Acompanhamento na toxicodependência ao longo da vida,
por tipo de Estrutura e ano(i)  

2004/2009/2010/2011 

De referir que, no instrumento subjacente à caraterização de 2011 a questão colocada remete para um acompanhamento na 
área da toxicodependência, enquanto nos instrumentos referentes às restantes amostras, a questão centra
tratamento. Considerando as estruturas elencadas, pressupõe-se que esta distinção não terá repercussões significativas quanto a 
diferenças de significado nos valores apresentados. De todo o modo, opta-se por calcular as percentagens no universo dos 
consumidores em geral e não especificamente no subgrupo de consumidores que já foram acompanhados em 
toxicodependência/tratamento ao longo da vida. Trata-se de uma questão de resposta múltipla. 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Acompanhamento anterior na área da toxicodependência

Em cada uma das amostras analisadas, considerando as estruturas elencadas, é sempre superior 
ratamento no contexto do 

acompanhamento na área da toxicodependência, situação particularmente evidente na 

amostra de 2011. A segunda estrutura mais mencionada é por sua vez a Comunidade 
Terapêutica, referida com maior frequência pelos utentes da amostra de 2004 (Gráfico 24).  

Acompanhamento na toxicodependência ao longo da vida,  

 

De referir que, no instrumento subjacente à caraterização de 2011 a questão colocada remete para um acompanhamento na 
amostras, a questão centra-se na realização de 

se que esta distinção não terá repercussões significativas quanto a 
se por calcular as percentagens no universo dos 

consumidores em geral e não especificamente no subgrupo de consumidores que já foram acompanhados em 

2011    
(n=279)
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Considerando os consumidores de

de 2004 que surge uma maior percentagem 
inferior nas amostras de 2010 e 2011

 
Gráfico 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 

No mesmo universo, é de constatar 
Hepatite B nas amostras do último triénio

Gráfico 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
59 Os dados relativos ao VIH, Hepatites B e C e Tuberculose baseiam
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Dados Clínicos

consumidores de substâncias ao longo da vida, constata-se que é na amostra 

uma maior percentagem de casos positivos para o VIH, sendo esta 
inferior nas amostras de 2010 e 201159 (Gráfico 25). 

Gráfico 25. Prevalência de VIH, por ano 
2004/2009/2010/2011 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

No mesmo universo, é de constatar também uma percentagem bastante inferior de utentes
s do último triénio, por comparação com a de 2004 (Gráfico 2

 
Gráfico 26. Prevalência de Hepatite B, por ano 

2004/2009/2010/2011 

 

participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Os dados relativos ao VIH, Hepatites B e C e Tuberculose baseiam-se essencialmente no reporte dos utentes e não na consulta dos 
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38,9% 29,9% 19,1% 22,8%

2004 (n=566) 2009 (n=408) 2010 (n=331) 2011 (n=138)

23,0% 8,3% 12,1% 9,4%

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD 

 
91 

se que é na amostra 

, sendo esta bastante 

 

também uma percentagem bastante inferior de utentes com 
(Gráfico 26). 

 

se essencialmente no reporte dos utentes e não na consulta dos 
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No que reporta à Hepatite C, é de destacar a elevada percentagem de utentes em cada uma 

das amostras com identificação deste vírus, com particular expressão na amostra de utentes de 
2004 (Gráfico 27). 
 

Gráfico 27. Prevalência de Hepatite C, por ano 
2004/2009/2010/2011 

 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 
Também relativamente à Tuberculose, as prevalências do último triénio são inferiores à da 
amostra de 2004. Contudo, em 2011 observa-se um aumento por relação a 2009 e 2010 (Gráfico 

28). 

Gráfico 28. Prevalência de Tuberculose, por ano 
2004/2009/2010/2011 

 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
 

De entre os consumidores com VIH, verifica-se que, nas amostras analisadas, no último triénio 
(sobretudo em 2010 e 2011) a percentagem de utentes em tratamento é superior por 

comparação com 2004 (Gráfico 29). 

 
Gráfico 29. Utentes com VIH+ em tratamento nos últimos 30 dias, por ano 

2004/2009/2010/2011 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI 
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No que reporta à percentagem de consumidores com Hepatite B em tratamento, será de 
destacar que, no último triénio estudado, é bastante reduzido o número de utentes 
relativamente aos quais se tem conhecimento sobre a inserção em tratamento (Gráfico 30). 

 

Gráfico 30. Utentes com Hepatite B em tratamento nos últimos 30 dias, por ano 
 2004/2009/2010/2011 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

No que diz respeito à percentagem de utentes com Hepatite C em tratamento, as amostras do 

último triénio destacam-se de novo com a maior percentagem de utentes em tratamento, com 
particular evidência na amostra de 2009 (Gráfico 31). 

 
Gráfico 31. Utentes com Hepatite C em tratamento nos últimos 30 dias, por ano  

2004/2009/2010/2011 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

Por sua vez, a percentagem de utentes com Tuberculose em tratamento acompanha o perfil das 

restantes situações clínicas no que diz respeito à comparação entre amostras. O número de 

utentes estudados é, no entanto, muito reduzido no último triénio em estudo (Gráfico 32). 

 
Gráfico 32. Utentes com Tuberculose em tratamento nos últimos 30 dias, por ano 

2004/2009/2010/2011 

 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

2004 
(n=86)

2009     
(n=15)

2010     
(n=9)

2011     
(n=7)

Tratamento Hepatite B 18,6% 26,7% 22,2% 14,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 d

e 
co

n
su

m
id

o
re

s 
(L

V
)

2004 
(n=255)

2009 
(n=111)

2010 
(n=80)

2011 
(n=51)

Tratamento Hepatite C 12,5% 24,3% 20,0% 17,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 d

e 
co

n
su

m
id

o
re

s 
(L

V
)

2004 
(n=30)

2009     
(n=7)

2010     
(n=4)

2011       
(n=7)

Tratamento Tuberculose 36,7% 85,7% 100,0% 57,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 d

e 
co

n
su

m
id

o
re

s 
(L

V
)



Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD 

 
94 

No conjunto dos consumidores de substâncias ao longo da vida, verifica-se que nas amostras de 

2004, 2009 e 2010 é relativamente próxima a percentagem de indivíduos que sofreu 
sobredosagens agudas ao longo da vida. Contudo, em 2011, a percentagem é muito superior 

(Gráfico 33). 

 
Tratando-se de um valor tão discrepante, coloca-se a hipótese de estar em causa uma 

interpretação muito abrangente do conceito de sobredosagem. Esta percentagem deve ainda 

ser apreciada tendo em consideração que é válida para apenas 54 de 279 consumidores de 
substâncias caraterizados. 

 

Gráfico 33. Sobredosagens agudas ao longo da vida, por ano 
2004/2009/2010/2011(i) 

 
(i) De considerar a reduzida dimensão da amostra de 2011 e a possibilidade da ocorrência de uma interpretação muito abrangente 
do conceito de sobredosagem aguda como possíveis fatores de influência no valor discrepante de 2011. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  
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Na população de cada uma das amostras, a percentagem de utentes com problemas judiciais 
varia entre 15,8% e 23,9%. Em 2004 e 2011 a percentagem de utentes com estes problemas é 

semelhante, enquanto é na amostra de 2010 que a percentagem é superior

 
Gráfico 34. Problemas j

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

 
Em qualquer amostra estudada, o problema judicial mais presente é sempre o de aguardar 

julgamento, situação que é particularmente evidente nas amostras de 2009 e 2011. Por outro 
lado, os problemas que surgem, de uma forma geral, de uma forma ma
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(i) Questão de resposta múltipla. Na amostra de 2004, não é identificada a percentagem de utentes em contumácia em virtude 
de esta opção não constar da Ficha de Caraterização
opção na Ficha de Caraterização de 2011

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

Problemas Judiciais (30D)

%
 d

e 
U

te
n

te
s

Liberdade Condicional

Pena Suspensa

Aguarda Julgamento

Outro

Com processo em CDT

Contumácia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%
 d

e 
U

te
n

te
s 

co
m

 p
ro

b
le

m
as

 ju
d

ic
ia

is

Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD

Problemas Judiciais

 
cada uma das amostras, a percentagem de utentes com problemas judiciais 

varia entre 15,8% e 23,9%. Em 2004 e 2011 a percentagem de utentes com estes problemas é 

semelhante, enquanto é na amostra de 2010 que a percentagem é superior (Gráfico 3
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processo em CDT (Gráfico 35).  
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cada uma das amostras, a percentagem de utentes com problemas judiciais 
varia entre 15,8% e 23,9%. Em 2004 e 2011 a percentagem de utentes com estes problemas é 

(Gráfico 34). 

, por ano 
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QUANTO AO PROCESSO DE CARATERIZAÇÃO 

No que diz respeito à amostra de utentes obtida neste estudo, a população caraterizada em 

2011 corresponde a 2,5% da população acompanhada na totalidade pelos projetos de RRMD. 
Em 2004 e 2009 a percentagem de utentes caraterizados face à totalidade da população 

acompanhada foi muito superior, 11,6% em 2004 e 12,1% em 2009.  

O nível de representação da população obtido para cada um dos anos dependerá, 
seguramente, de diversos fatores, pretendendo-se nesta discussão, levantar algumas hipóteses 

quanto a estes. 

Numa primeira análise, considera-se que um fator de influência relevante poderá ter que ver 

com a fase inicial do funcionamento dos projetos, que corresponde precisamente a um período 

de primeiro contacto com a população alvo da intervenção. Neste contexto, 2004 e 2009 foram 
anos que corresponderam a uma fase inicial da intervenção de um bloco significativo de 

projetos. Assim, no segundo semestre de 2003 e durante o ano de 2004 começaram a funcionar a 

totalidade das Equipas de Rua apoiadas pelo IDT,IP no âmbito do II Concurso nacional para 
financiamento deste tipo de estruturas. Por seu turno, 2009 corresponde ao ano de início de 

funcionamento de muitos projetos financiados ao abrigo do Programa Operacional de Respostas 
Integradas.  

No entanto, embora não tenha sido um ano de apoio substancial a novos projetos, em 2010 a 

percentagem de utentes caraterizados (5,1%) foi ainda o dobro da de 2011. Neste caso, para 
além de o número de novos utentes em 2011 ter efetivamente sido inferior (em 2010 foram 

contatados 9779 novos utentes, enquanto em 2011 este valor foi de 7204)60, poderá apontar-se 

um fator de influência de natureza processual: a análise dos dados relativos a ambos os anos foi 
realizada em simultâneo, sendo que o tempo entre o preenchimento do instrumento e a sua 

receção nos Serviços Centrais do ex-IDT,IP foi frequentemente longo.  

Neste âmbito, importa também recordar o tipo de população alvo da intervenção em RRMD e, 

em consequência, as caraterísticas desta, em que, genericamente, os consumidores têm uma 

reduzida disponibilidade e são as próprias equipas que vão ao encontro destes. Embora, 
também neste contexto, as diferenças interindividuais sejam extensas, poder-se-á afirmar que 

para um importante número de utentes é necessário um processo de construção de confiança, 

associado a um conhecimento gradual do utente, sendo que, para alguns utentes, o nível de 
conhecimento atingido poderá ser ínfimo durante muito tempo. De facto, se para a maioria dos 

utentes das amostras de 2009 a 2011 a caraterização foi efetuada numa fase precoce da 
intervenção, para alguns casos foi necessário um período de tempo longo para reunir 

informação.  

Provavelmente, os utentes caraterizados, que, como se demonstra, foram, de forma abrangente, 
alvo de apoio social, correspondem à fatia da população sobre os quais foi possível recolher 

mais informação, o que se relaciona, provavelmente, com a própria natureza do 

acompanhamento (a realização do apoio social poderá ter sido facilitadora do aumento do 
conhecimento sobre o utente).  

 
Por outro lado, será também relevante identificar fatores facilitadores da recolha da informação, 

designadamente no que reporta a mecanismos de comunicação estabelecidos no âmbito da 

operacionalização da pesquisa, designadamente no que diz respeito ao interface entre o SICAD 
e as organizações não governamentais que recolhem a informação. De facto, a própria 

mudança ocorrida entre IDT,IP e SICAD assim determina esta necessidade.  

 

                                                 
60 Valores calculados a partir do indicador mensal “Novos utentes” dos Relatórios Mensais de Indicadores. 
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A partir da análise da informação recolhida identifica-se a necessidade de estabelecer um nível 
mínimo de informação a recolher. Assim, na amostra de 2011, desconhece-se se 76 utentes são 

ou não consumidores de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação não prescrita ou de 
álcool de forma abusiva. Neste sentido, reflete-se sobre a pertinência da caraterização de 

pessoas relativamente às quais se desconhece este tipo de informação, que constitui o eixo 

central da intervenção destes projetos, uma vez que é no quadro da dependência de 
substâncias que atuam. Do ponto de vista operacional, considera-se assim prematuro dar como 

concluído o preenchimento da Ficha de Caraterização sem este tipo de informação. 
 

Uma vez que intervêm em territórios com populações com diversos tipos de vulnerabilidades, é 

razoável que, mediante o leque de serviços de que dispõem, os projetos de RRMD não neguem 
apoios específicos a pessoas que se situam no mesmo contexto, apenas porque não são 

consumidoras de substâncias. No entanto, considerando, por um lado, que a implementação de 

uma intervenção em RRMD se baseia num diagnóstico prévio de necessidades, com a 
identificação de uma população com necessidade de intervenção neste domínio e que, por 

outro lado, mediante flutuações geográficas na população os projetos se devem adaptar às 
mesmas, é expectável que esta população que, pontualmente, recebe o apoio de projetos de 

RRMD não sendo consumidora, seja residual. Efetivamente, no contexto do desenvolvimento de 

uma intervenção integrada e em articulação com as demais estruturas da rede social, importa 
encaminhar as situações identificadas que não são objeto da intervenção em RRMD para as 

entidades com as competências adequadas, designadamente a Segurança Social. Mediante o 

exposto, não se situa nos objetivos da caraterização dos utentes da intervenção em RRMD a 
inclusão deste tipo de população.  

 
Uma análise das caraterísticas deste grupo específico de utentes sugere a existência de um perfil 

diferente do do grupo de utentes com consumo conhecido. Em particular, constata-se que 

foram essencialmente alvo de um apoio de natureza social e de encaminhamento para o 
Centro de Saúde e Segurança Social. Destacam-se claramente do grupo de utentes com 

consumo identificado por não beneficiarem de serviços relacionados diretamente com o 

consumo de substâncias, bem como pela menor diversidade de estruturas para as quais foram 
encaminhados. Do ponto de vista sociodemográfico, apresentam uma proporção semelhante 

entre mulheres e homens, têm em média 40 anos, são de nacionalidade portuguesa e subsistem 
sobretudo a partir de subsídios temporários, reforma/pensão ou a cargo de familiares. Cerca de 

metade habita em alojamentos de categoria familiar clássico mas 36,2% são sem abrigo. 37,3% 

vivem sozinhos e 36,0% com o/a companheiro/a. 
 

No que diz respeito a práticas de risco e situações clinicas, verifica-se que a prevalência de 

relações sexuais sem preservativo ao longo da vida é inferior neste subgrupo relativamente ao 
grupo de utentes com consumo conhecido. Por sua vez, as prevalências de VIH, Hepatite C e 

Tuberculose são nulas, enquanto 1 utente tem Hepatite B, destacando-se, também aqui 
claramente do grupo dos utentes com consumo conhecido. 

 

INTERVENÇÃO REALIZADA NA FASE INICIAL DE ACOMPANHAMENTO 
 

Constata-se, no estudo realizado, a capacidade das estruturas de RRMD estudadas para 

proporcionar uma resposta célere aos utentes contatados (em média, mais de metade das 
respostas dadas foram concretizadas no primeiro mês de acompanhamento), sendo de enfatizar 

a elevada percentagem de utentes alvo de acompanhamento e de encaminhamentos nesta 
fase precoce da intervenção. Efetivamente, a proporção de indivíduos caraterizados que 

beneficiou deste tipo de respostas é superior à proporção identificada no quadro da intervenção 

em RRMD em geral. Isto é, em 2011, 72% dos utentes de Gabinetes de Apoio, Equipas de Rua, 
Centros de Acolhimento e Programas de Substituição Opiácea foram alvo de apoio psicossocial 

(nesta amostra, 97,5% dos utentes caraterizados havia já sido alvo de algum tipo de 
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acompanhamento) e 13% foram alvo de algum tipo de encaminhamento61 (valor que é na 

ordem dos 50,4% na amostra estudada). Estes dados apontam para que a população 

caraterizada neste estudo consista num subgrupo de utentes que se destacam do quadro geral 
dos utentes apoiados no que diz respeito à possibilidade de aprofundamento do conhecimento 

sobre estes, bem como à sua disponibilidade para o benefício de respostas de natureza social e 

da saúde.  
 

As intervenções em situação de urgência são as que, em proporção, tendem a ocorrer na fase 
mais precoce do acompanhamento. Tal fenómeno poderá ter diversos fatores justificativos, de 

entre os quais, a possibilidade de um grupo de utentes procurar estas estruturas de RRMD 

precisamente neste tipo de situações de urgência e/ou de a fase inicial do contato com a 
estrutura corresponder a um estado de maior vulnerabilidade do utente. Independentemente da 

fundamentação do fenómeno, a ocorrência de intervenções de urgência na fase inicial do 

acompanhamento significa que é provável que as equipas de RRMD estudadas atuem a este 
nível sobretudo com indivíduos sobre os quais detêm menor conhecimento, o que agrava a 

dificuldade de atuação neste domínio. Neste sentido, a preparação para intervir neste tipo de 
situações é fundamental. 

 

Nesta fase inicial do acompanhamento, as principais respostas dadas situaram-se no domínio do 
apoio social, em particular do atendimento psicossocial e, em segundo plano, com a realização 

de encaminhamentos e apoio alimentar, o que é coerente com uma abordagem inicial de 

diagnóstico de necessidades, resposta a situações de maior vulnerabilidade e encaminhamento 
para estruturas que proporcionem serviços não prestados pelo projeto, sobretudo no plano da 

saúde.  
 

Neste contexto, é de destacar a maior preponderância da realização de apoio social 

relativamente à disponibilização de material para consumo mais assético, atividade pela qual os 
projetos de RRMD são mais conhecidos publicamente. Considerando os dados disponíveis, 

coloca-se a hipótese de os utentes estudados observarem as estruturas de RRMD como 

prestadoras de cuidados mais diversificados no plano social e da saúde, contatando-as com 
propósitos que ultrapassam a obtenção do material e, quando contatados, solicitando serviços 

também mais abrangentes.  

Será também de considerar a possibilidade de esta amostra de utentes corresponder a um 

subgrupo com maior disponibilidade e motivação para o estabelecimento de uma relação com 

a equipa, bem como para procurar outro tipo de respostas para além do que diz respeito 
especificamente ao consumo. Neste sentido, uma caraterização da totalidade da população 

revelaria provavelmente uma percentagem muito superior de utentes beneficiários da 

disponibilização de material para um consumo mais assético. 
 

No que diz respeito ao Programa de Troca de Seringas em particular, constata-se que nem todos 
os consumidores de drogas por via endovenosa (últimos 30 dias) são utilizadores deste Programa. 

Tal situação poderá dever-se a um eventual preenchimento incorreto do instrumento, mas 

também será de colocar a hipótese de estes utentes obterem o material para consumo 
endovenoso através de outros projetos, não incluídos na amostra estudada. Assim, analisando 

projeto a projeto a situação dos 41 indivíduos que efetuam consumo endovenoso mas que não 

estão no Programa de Troca de Seringas nos projetos estudados, verifica-se que, na maioria dos 
casos (27), trata-se de utentes inseridos no PSO e que provavelmente trocam seringas numa 

Equipa de Rua na mesma cidade (não contemplada neste estudo). 6 indivíduos são por sua vez 
acompanhados num projeto que compreende Equipa de Rua e PSO. 4 indivíduos são 

acompanhados num Gabinete de Apoio, sendo que num território próximo têm a possibilidade 

de trocar material numa Equipa de Rua, não contemplada neste estudo. Esta interpretação é 

                                                 
61 IDT,IP (2012a).  
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ainda apoiada pela informação de que, a generalidade dos utentes referem obter o material 

para consumo endovenoso através dos projetos de RRMD. Esta possibilidade relaciona-se com a 

relevância da existência de uma articulação entre projetos que atuam no mesmo território ou em 
territórios limítrofes. Por outro lado, coloca-se a hipótese de, apesar de se constituir como um 

projeto de baixo limiar, a inserção numa estrutura em PSO ser dissuasora da realização de troca 

de seringas na mesma estrutura. 
Por outro lado, constata-se ainda que alguns indivíduos inseridos em Programa de Troca de 

Seringas não são consumidores de drogas por via endovenosa. A este nível, para além de um 
eventual preenchimento incorreto do instrumento, será de colocar a possibilidade de estar em 

causa uma situação de distribuição secundária, prática que é relativamente comum nas 

estruturas de RRMD em Portugal.  
 

Nesta amostra, há uma importante representação do acompanhamento em consultas médicas 

no domínio dos cuidados de saúde, o que está por sua vez relacionado com a dimensão de 
utentes que estão inseridos em programa de substituição opiácea, uma vez que praticamente 

todos os utentes que beneficiaram de consultas médicas estavam inseridos neste programa.  
 

Por sua vez, as estruturas de saúde para onde foi realizado o maior número de encaminhamentos 

foram o Centro de Saúde e a Equipa de Tratamento. Este perfil de encaminhamentos não é 
igualmente distribuído entre projetos sendo que os mesmos dois projetos (uma Equipa de Rua e 

um programa de substituição opiácea) foram responsáveis por praticamente todos os 

encaminhamentos realizados para estas duas estruturas.  
 

CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 
 

Os utentes da RRMD caraterizados em 2011 no contexto da população portuguesa 
 

O perfil sociodemográfico dos utentes de projetos de RRMD analisados distingue-se claramente 
do da população portuguesa em geral (considerando o Censos 201162), sobretudo no que diz 

respeito a aspetos que denunciam a sua particular vulnerabilidade: 

 
• Representação de homens vs mulheres, estando os homens muito sobre representados 

nesta população específica. 
 

Enquanto na população portuguesa, existem 1,09 mulheres para cada homem, nesta 

população trata-se de 1 mulher para 4,2 homens.  

 

• Representação da população adulta, muito superior nesta população. 

 

Apesar da idade média dos utentes estudados ser relativamente próxima da da 

população em geral (a dos utentes dos projetos de RRMD é de 39 anos, e a da 

população em geral é de 42 anos), a estrutura etária é completamente diferente dada 

a subrepresentação das crianças e idosos na população de utentes dos projetos de 

RRMD (nenhum utente tem menos de 15 anos e 1,2% tem mais de 65 anos) face à 

população em geral (14,9% de crianças, com menos de 15 anos e 19,0% de pessoas 

com mais de 65 anos). 

 
• Representação de cidadãos de nacionalidade estrangeira, muito superior nesta 

população. 
 

3,7% da população residente em Portugal é de nacionalidade estrangeira, enquanto, na 

população estudada, a percentagem é de 9,5%.  

 

                                                 
62 INE,IP (2012). A base para as percentagens apresentadas é a dimensão total da população portuguesa, n= 10562178. 
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• Fontes de Rendimento, dependendo os utentes estudados numa medida muito superior 

de subsídios temporários e, em menor medida, do rendimento do trabalho ou da 

reforma do que a população em geral. 
 

Enquanto na população em geral, a maioria dos indivíduos subsiste a partir do 

rendimento do trabalho (47,9%), sendo residual a percentagem de indivíduos que tem 

subsídios temporários (RSI: 1,2%, subsídio de desemprego: 3,3%, outros subsídios: 0,8%), na 

população que se carateriza, a percentagem de pessoas com rendimento do trabalho 

é praticamente metade (24,4%), enquanto os utentes que beneficiam de subsídios 

temporários são em percentagem muito superior (27,2%). Por outro lado, é mais 

expressiva a percentagem de beneficiários de reforma na população em geral (27,1%) 

do que na população estudada (10,8%). Finalmente, verifica-se que é relativamente 

semelhante a percentagem de indivíduos que vive com apoio da família (18,1% na 

população em geral, 19,6% na população estudada). 

 

• Tipo de Alojamento, sendo que praticamente a totalidade da população portuguesa 
vive em alojamentos familiares clássicos, enquanto na população estudada, este tipo de 

alojamento está disponível para pouco mais de metade da população, sendo que 

33,5% dos indivíduos se encontram em situação de sem abrigo. 
 

Na população portuguesa, 10413100 pessoas residentes63 enquadram-se na categoria 

Familiar Clássico, independentemente da forma de ocupação (98,6%), sendo esta 

percentagem na ordem dos 58,9% neste estudo. 17448 enquadram-se na categoria de 

alojamento Familiar Não Clássico, independentemente da forma de ocupação (0,16%), 

enquanto 11,4% dos utentes da RRMD se encontram nesta situação . 8033 vivem em 

estabelecimentos hoteleiros ou similares (0,08%), enquanto na população estudada esta 

percentagem é de 7,0%. 122179 vive em alojamentos de convivência (1,2%), enquanto 

3,0% dos utentes de projetos de RRMD vivem neste tipo de alojamentos. Por fim, o Censos 

2011 identificou 696 sem abrigo em Portugal (0,7% relativamente a pessoas residentes), 

enquanto 75 utentes estudados estão nesta situação (33,5%64). 

 
Os utentes da RRMD caraterizados em 2011 no contexto dos utentes de  

Estruturas de Tratamento da Rede Pública e Privada 
 

Por outro lado, constata-se que os utentes dos projetos de RRMD têm um perfil sociodemográfico 

que não se distingue de forma muito evidente do dos utentes das estruturas de tratamento da 
Rede Pública e Privada (Ambulatório da Rede Pública, Unidades de Desabituação, 

Comunidades Terapêuticas e Centros Dia), refletindo possivelmente a permeabilidade entre 

estruturas no que reporta aos utentes que as frequentam65. As principais distinções a realizar são 
as seguintes: 

 
• Em conjunto com os Centros de Dia, os projetos da RRMD destacam-se dos restantes por 

apresentarem uma maior fatia de utentes mais velhos (com idade superior a 45 anos), 

embora esta situação seja mais evidente na amostra dos utentes dos Centros de Dia 
licenciados. 

  

• Na amostra de utentes da RRMD, a proporção de cidadãos de nacionalidade 
estrangeira é superior, embora muita próxima da dos utentes das Unidades de 

Desabituação licenciadas.  
 

                                                 
63 Consultar Glossário quanto ao conceito de “pessoa residente”. 
64 Poderão estar em causa conceitos um pouco distintos de sem abrigo. 
65 Consultar no ANEXO IV os dados relativos aos projetos de RRMD enquadrados nos dados relativos às restantes estruturas 
mencionadas 
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• No que diz respeito à variável “coabitação”, verifica-se que, em comparação com as 

restantes estruturas, os utentes dos projetos de RRMD estudados são, à semelhança dos 

utentes dos Centros de Dia, os que mais fazem referência a viverem sozinhos. 
 

• Comparando a amostra dos utentes de RRMD caraterizados com os que frequentaram 

as Unidades de Desabituação Públicas, em particular, em 2011, verifica-se que, em 
proporção, os utentes das Unidades de Desabituação vivem sobretudo a cargo da 

família e, em segundo lugar, a partir do rendimento do trabalho. Por sua vez, os utentes 
da RRMD vivem sobretudo a partir do rendimento do trabalho e, em segundo lugar, com 

base no RSI. 

 
• No que diz respeito ao tipo de alojamento, embora em ambos os casos o local principal 

seja um tipo de alojamento familiar clássico, no que diz respeito às Unidades de 

Desabituação a situação seguinte mais frequente consiste no alojamento familiar não 
clássico, enquanto no caso dos utentes da RRMD é a rua. Note-se ainda que 91,8% dos 

utentes das Unidades de Desabituação vivem em alojamento familiar clássico, contra 
58,9% no caso da amostra de utentes de RRMD estudada. Do ponto de vista 

sociodemográfico e, considerando os parâmetros estudados, este é o aspeto em que se 

identifica uma maior distinção entre os utentes da RRMD e os utentes das Unidades de 
Desabituação. Seria relevante determinar se, face a uma comparação com as restantes 

estruturas de tratamento, a distinção se manteria. 

 
 Os utentes da RRMD caraterizados em 2011 no contexto  

dos utentes caraterizados em 2004, 2009 e 2010 
 

A comparação das amostras de utentes caraterizados em 2004, 2009, 2010 e 2011 revela um 

perfil sociodemográfico bastante semelhante, identificando-se algumas diferenças relevantes 
apenas relativamente à idade, fonte de rendimento e nacionalidade. 

 
• A idade é, assim, a área em que as diferenças são mais evidentes, revelando o 

envelhecimento desta população. Este dado está em consonância com a informação 

apresentada quanto à experiência de consumo e ao acompanhamento anterior em 
estruturas de tratamento, sendo legítimo formular também a hipótese de um 

acompanhamento anterior em estruturas de RRMD. Por outro lado, nos diversos anos 

estudados, ainda que residual, é possível identificar um pequeno grupo de utentes muito 
jovens, na maior parte dos casos, consumidores de drogas (incluindo heroína, cocaína ou 

base de cocaína), mas também jovens que consomem apenas álcool ou álcool e 
cannabis, ou mesmo jovens relativamente aos quais se desconhece o perfil de consumo 

de substâncias, situação que não é desejável dado o âmbito da intervenção destes 

projetos.  
 

A este respeito refira-se que a generalidade dos projetos de RRMD em Portugal atua em 
mais do que um tipo de território, distinto não apenas em termos geográficos mas 

também no que diz respeito ao tipo de população. Em alguns casos, se num território a 

atuação é sobretudo junto de consumidores de drogas como a heroína ou a base de 
cocaína, noutro território, a abordagem é adaptada (em metodologias, estratégias e 

objetivos) a um contexto de consumidores de álcool e cannabis, no âmbito do qual 

poderão existir alguns utentes mais jovens. À distância do estudo que se realiza é difícil 
determinar a pertinência da assunção de jovens relativamente aos quais se desconhece 

o seu perfil de consumo, como utentes do projeto. Esta reflexão careceria, contudo, de 
uma análise casuística que não é passível, de ser realizada neste âmbito.  

 

• No que diz respeito a fontes de rendimento, e considerando as categorias mais 
semelhantes entre o estudo de 2004 e o de 2011 (rendimento do trabalho, subsídios 

temporários e reforma), existe, na amostra de 2011, por comparação com a de 2004, um 
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maior benefício de todas as fontes de rendimento em causa. Os fatores subjacentes a 

esta diferenciação poderão ser vários, nomeadamente: (a) uma eventual disponibilidade 

acrescida de medidas de proteção social em 2011 face a 2004; (b) o facto de cerca de 
um terço dos utentes caraterizados em 2011 estarem inseridos num programa de 

substituição opiácea (que poderá facilitar a reunião de condições pessoais para o 

trabalho), enquanto em 2004 os indivíduos estudados eram utentes de Equipas de Rua; 
(c) o facto de a amostra de utentes analisados em 2011 corresponder a um conjunto 

particular de indivíduos, não representativo de toda a população e (d) uma distorção da 
informação, decorrente de uma recolha de dados baseada em categorias que não são 

exatamente equivalentes. 

 
• Por fim, embora em 2009 e 2010 a percentagem de utentes estrangeiros tenha sofrido um 

decréscimo, esta população tem em 2011 uma representação semelhante à de 2004, 

apesar de, na população portuguesa em geral, o número de cidadãos estrangeiros ter 
aumentado. Tal situação poderá contudo decorrer de um enviesamento inerente ao 

facto de, em 2011, se tratar de uma pequena amostra de utentes, sendo que, a barreira 
linguística (nesta amostra, a maioria dos estrangeiros são da Europa de Leste)constitui um 

fator de acrescida dificuldade na recolha de informação. 

 
CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 

 

Na amostra estudada em 2011, a heroína e a cocaína mantêm-se como as substâncias mais 
consumidas ao longo da vida pelos utentes, mas numa dimensão inferior, sobretudo no caso da 

heroína, relativamente aos utentes caraterizados em 2004, por exemplo. Assim, se em 2004, 92,6% 
dos utentes já tinham consumido heroína ao longo da vida, em 2011 esta percentagem é de 

77,1%. Este decréscimo acompanha a tendência que tem sido demonstrada quer no contexto 

nacional, quer no contexto europeu. Embora com um ligeiro acréscimo em 2010, trata-se de um 
nível de consumo relativamente semelhante no último triénio estudado. 

 

Considerando, por outro lado, os dados relativos ao consumo nos últimos 30 dias, o decréscimo 
no consumo de heroína e no consumo de cocaína/base de cocaína são ainda mais expressivos. 

No que à heroína diz respeito, será de considerar como um fator de influência na prevalência do 
consumo o facto de, no último triénio, as amostras compreenderem utentes inseridos em 

programa de substituição opiácea.  

 
No último triénio especificamente, nas amostras estudadas, é também de destacar um 

decréscimo no consumo de heroína combinada com cocaína. Apesar desta evolução, a 

heroína permanece, em 2011, como a substância mais consumida nos últimos 30 dias, seguida 
da cannabis e base de cocaína, numa medida semelhante. 

 
Este perfil é semelhante ao do dos utentes em tratamento nas várias estruturas da Rede Pública e 

Privada, constatando-se a este nível que a heroína é a substância principal mais consumida em 

qualquer estrutura e, no quadro das substâncias ilícitas, a cocaína/base de cocaína e a 
cannabis são as substâncias mais referidas em segundo lugar66. 

 

Contudo, tanto a heroína como a base de cocaína são consumidas pelos utentes caraterizados 
em 2011 sobretudo 2 a 3 vezes por semana, sendo a combinação de heroína com cocaína, o 

álcool e a cannabis as substâncias consumidas com maior regularidade. Trata-se de um perfil de 
consumo muito diferente, por exemplo, do da amostra de utentes caraterizados em 2004, no 

âmbito da qual, as frequências de consumo diário de substâncias, são, de uma forma geral, mais 

comuns. Concretamente, as substâncias consumidas com mais regularidade nesta amostra 
(2004) são sobretudo a heroína, seguida do álcool e da cocaína/base de cocaína. 

                                                 
66 IDT,IP (2012).  
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Um outro aspeto em que a amostra de 2011 se distingue muito claramente da de 2004 diz 

respeito à via de administração utilizada no consumo da heroína e cocaína/base de cocaína, 
sendo que, neste ano, é muito inferior a utilização da via injetada.  

 

A amostra de 2011 apresenta, assim, um conjunto de utentes que, da perspetiva das substâncias 
consumidas, da regularidade do consumo ou da vida de administração utilizada, comportam, 

genericamente, uma situação de menor risco face à amostra de 2004. 
COMPORTAMENTOS DE RISCO 

 

75,0% dos utentes em 2011 fazem policonsumo de substâncias, sendo a situação mais comum a 
do consumo de heroína e cocaína. Apesar de muito expressiva, trata-se de uma prática um 

pouco menos evidente do que em 2004 (80%). O consumo de várias substâncias, ilícitas e lícitas, 

tem tido uma tendência crescente no quadro europeu, sendo um dos pontos chave 
identificados pelo Conselho da União Europeia na Estratégia de Luta contra a Droga (2013-2020) 

para desenvolvimento de novas abordagens de atuação67.  
 

Em 2011, cerca de um quarto dos consumidores, particularmente aqueles em situação de sem 

abrigo, estrangeiros, arrumadores de carros e/ou que recorrem à mendicidade, utilizam a via 
endovenosa. Apesar de a subpopulação de sem abrigo, particularmente vulnerável, utilizar de 

forma significativa esta via de administração que comporta mais riscos para a saúde, não 

parece incorrer noutro tipo de práticas de risco de entre as analisadas no presente estudo, de 
forma significativamente distinta da dos restantes elementos caraterizados. 

 
No quadro do consumo endovenoso, seja ao longo da vida como nos últimos 30 dias, os utentes 

dos projetos de RRMD destacam-se dos utentes que frequentaram as estruturas de Ambulatório 

da Rede Pública, as Unidades de Desabituação, Comunidades Terapêuticas e Centros de Dia, 
por apresentarem prevalências de consumo de um nível superior, sobretudo nos últimos 30 dias68. 

 

Na amostra de 2011, as zonas do corpo mais utilizadas para a injeção de substâncias são o braço 
e antebraço, o que, numa hierarquia de riscos (mantendo todas as restantes variáveis 

constantes) constituem as situações potencialmente menos danosas. Contudo, mais de metade 
dos utentes injeta em apenas uma zona do corpo e, de entre estes, apenas metade varia o 

ponto de injeção, tratando-se de uma prática propícia ao desenvolvimento de cicatrizes e 

nódoas negras e, a um nível mais grave, do colapso das veias e desenvolvimento de flebites nas 
veias recorrentemente utilizadas. 

 

Neste ano, são referidas menos zonas do corpo para a injeção de drogas, o que diminui o leque 
de possibilidades para variar o ponto de injeção. Contudo, tal situação deve-se essencialmente 

ao facto de não ser feita referência à injeção nas veias do pescoço e veias genitais, zonas 
particularmente perigosas. A este nível, a amostra de utentes caraterizados em 2010 destaca-se 

particularmente uma vez que cerca de 11% dos utentes injeta no pescoço e 5% nas veias 

genitais. 
 

A generalidade dos utentes injeta drogas sozinho, o que comporta um risco elevado no sentido 

em que estes utentes podem ter uma sobredosagem aguda e não ter auxílio em tempo útil. 
Paralelamente, o local em que o consumo de drogas é efetuado com maior frequência é a 

própria casa. Se, do ponto de vista das condições de higiene e segurança se trata de um 
contexto de menor risco, por outro lado, se o consumo for efetuado a sós, o risco é acrescido 

pelos motivos já mencionados. Contudo, verifica-se que o consumo neste contexto não está 

particularmente relacionado com o consumo a sós.  

                                                 
67 Conselho da União Europeia (2012). 
68 Consultar no ANEXO IV os dados relativos aos projetos de RRMD enquadrados nos dados relativos às restantes estruturas 
mencionadas. 
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A prevalência da partilha de material de consumo diminui consoante se consideram os períodos 

“ao longo da vida”, “últimos 12 meses” ou “últimos 30 dias”. No grupo dos consumidores (ao 
longo da vida) a prevalência nos últimos 30 dias mantêm-se relativamente semelhante entre os 

vários anos estudados.  

 
Comparando com a amostra de utentes que frequentaram as diversas estruturas de tratamento 

da Rede Pública e Licenciada, constata-se que, no que diz respeito à partilha de material para o 
consumo de substâncias (para consumo endovenoso e outro tipo de material), ao longo da vida, 

os utentes caraterizados não diferem particularmente dos restantes. Já no que diz respeito à 

partilha de material para o consumo endovenoso nos últimos 30 dias, os utentes dos projetos de 
RRMD são os que mais partilharam este material, a seguir aos utentes das Unidades de 

Desabituação licenciadas, que apresentam uma prevalência superior69. 

 
A prevalência da partilha de seringa é, na amostra de 2011, bastante reduzida (embora, 

desejavelmente, fosse nula). No entanto, verifica-se que 40% dos utentes que consomem por via 
endovenosa reutilizaram este utensílio nos últimos 30 dias. Este tipo de prática associa-se a danos 

como a formação de nódoas negras, cicatrizes ou traumas nas veias genericamente (com 

possível progressão para a formação de trombos ou de colapso das veias) ou desenvolvimento 
de infeções (como abcessos ou flebites, por exemplo).  

 

Por outro lado, se é possível afirmar que, nesta amostra, existe uma generalizada consciência dos 
riscos inerentes à partilha de seringa e outro material para consumo endovenoso e consequente 

adoção de comportamentos de proteção, o mesmo não se verifica no que diz respeito à partilha 
de material para outras vias de consumo, como o tubo e o cachimbo.  

 

Neste estudo, constata-se que o consumo endovenoso se relaciona com um conjunto de 
variáveis sociodemográficas de particular vulnerabilidade e com outras práticas de risco, 

reforçando as conclusões de estudos anteriores. Se as condições subjacentes à adoção de um 

padrão de práticas de risco (sejam inerentes ao indivíduo e ao seu contexto envolvente) podem 
promover um determinado perfil sociodemográfico (nomeadamente em termos de alojamento, 

fontes de rendimento e coabitação), poder-se-á também refletir sobre a forma como a atuação 
no sentido de uma mudança destas condições sociodemográficas poderá ser facilitadora de 

uma mudança de comportamentos de risco. 

 
ACOMPANHAMENTO ANTERIOR NA ÁREA DA TOXICODEPENDÊNCIA 

 

Constata-se na amostra de consumidores caraterizados em 2011 que mais de metade (do grupo 
dos que já recorreram a estruturas no domínio da toxicodependência) já recorreu a Equipas de 

Tratamento (Rede de Ambulatório Pública) enquanto 22,9% esteve em Comunidade Terapêutica. 
Estas duas estruturas são, em todas as amostras analisadas, aquelas a que uma maior 

percentagem de utentes recorreu para fazer tratamento.  

 
Por outro lado, apenas 12,4% dos consumidores caraterizados em 2011 recorreram a uma 

Unidade de Desabituação. Considerando o extenso número de consumidores que refere ter 

realizado paragens ao longo da vida, bem como o número de paragens realizadas, será de 
concluir que estas foram realizadas sobretudo sem apoio terapêutico, isto é, pelo próprio 

indivíduo, ou, eventualmente, recorrendo a outro tipo de estruturas, não direcionadas 
especificamente para a desabituação. 

 

A maior percentagem dos consumidores só foi a uma estrutura anteriormente, seguida dos que 
foram a duas, sendo as estruturas de recurso as já mencionadas, para além das estruturas de 

                                                 
69 Idem. 
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RRMD. Tal situação relaciona-se possivelmente com o facto de serem as estruturas que existem 

em maior número e que são mais acessíveis. Note-se contudo, que, apesar terem recorrido 

essencialmente a estas estruturas não significa que não tenham recorrido mais do que uma vez.  
 

Por outro lado, na amostra analisada, constata-se que, parte dos consumidores de substâncias 

dos últimos 30 dias estão inseridos em Programa de Substituição Opiácea. Possivelmente, 
considerando a prevalência de consumo de heroína identificada, para parte destes 

consumidores, o consumo reportado corresponde ao padrão de consumo prévio ao ingresso em 
PSO. Efetivamente, em 66 utentes do PSO que consumiram heroína nos últimos 30 dias, 51 têm um 

tempo de acompanhamento igual ou inferior a 30 dias.  

 
O consumo de substâncias por parte de utentes inseridos em PSO relaciona-se com a 

complexidade inerente ao fenómeno, sobretudo no que diz respeito a uma população com uma 

experiência de consumo tão elevada e com particular vulnerabilidade do ponto de vista social e 
económico. É por existir esta população e para esta população que as medidas de RRMD e os 

programas de substituição opiácea de baixo limiar em particular são necessários e se dirigem. No 
contexto de um generalizado policonsumo de substâncias, a substituição opiácea é apenas um 

elemento entre diversas práticas, metodologias e estratégias que são necessárias desenvolver 

com o propósito de apoiar este tipo de utilizadores no caminho para uma vida com maior 
qualidade. Este incremento na qualidade de vida dos utilizadores envolve a esfera do consumo 

de substâncias, no que reporta ao tendencial abandono do mesmo, à diminuição da frequência 

do consumo, à realização de um consumo com menos riscos, mas, inevitavelmente, porque os 
indivíduos estão imersos num determinado contexto social, económico, político, cultural, outras 

esferas de atuação são fundamentais. Neste contexto, e no que reporta a esta amostra, os 
serviços prestados no âmbito social e da saúde procuram colmatar lacunas existentes e construir 

condições que por sua vez contribuam para a adoção de comportamentos mais saudáveis.   

 
DADOS CLÍNICOS 

 

Na amostra de utentes caraterizados em 2011 constata-se que praticamente todos já foram alvo 
de rastreio ao longo da vida, tendo estes sido realizados essencialmente no ano da 

caracterização ou no ano anterior. Porventura, os projetos de RRMD terão tido um papel 
fundamental para o conhecimento da situação de saúde dos utentes. As doenças infeciosas 

mais presentes são a Hepatite C e o VIH (sempre com maior prevalência no subgrupo dos 

consumidores de drogas por via endovenosa), sendo esta a principal comorbilidade identificada 
entre as doenças infeciosas em estudo.  

 

Comparando as diversas amostras, constata-se que as prevalências destas situações clínicas são, 
em 2011, sempre inferiores à da amostra de 2004, acompanhando a evolução das prevalências 

entre os utentes das estruturas de tratamento da toxicodependência da Rede Pública e Privada, 
bem como a evolução das notificações de VIH/SIDA em casos associados a toxicodependência 

(em 2005, a percentagem de notificações de toxicodependentes com VIH era de 32%, enquanto 

em 2011, este valor é de 10%70). 
 

No quadro da intervenção na área da toxicodependência em 2011, constata-se por sua vez 

que, as prevalências das várias infeções estudadas nos utentes dos projetos de RRMD 
caraterizados são, em conjunto com a população de utentes dos Centros de Dia, sempre 

superiores às dos utentes das restantes unidades de tratamento da Rede Pública e Privada71, 
revelando a particular vulnerabilidade desta população a este nível. 

 

                                                 
70 IDT,IP (2012). De referir que as percentagens se referem à situação específica de notificações de VIH (salvaguardadas as 
atualizações a ocorrer na informação, conforme exposto no referido Relatório), enquanto as percentagens apresentadas neste 
estudo representam qualquer situação de identificação do vírus. 
71 ANEXO IV. 
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Neste contexto, considera-se relevante destacar a elevada percentagem de consumidores que 

beneficiou de um acompanhamento especializado relativamente às situações clínicas 

identificadas e, em particular, de terapêutica medicamentosa nos últimos 30 dias (numa 
percentagem sempre superior a 50%, com exceção para a Hepatite B). A este nível, refira-se que, 

no último triénio, as percentagens de consumidores em tratamento nos últimos 30 dias são 

sempre superiores às de 2004. 
  

Embora as amostras sejam francamente reduzidas, estes dados apontam para o importante 
papel que os projetos de RRMD têm junto dos seus utentes, também no domínio da saúde. A este 

nível considera-se ainda relevante destacar que cerca de metade dos consumidores infetados 

com VIH tomaram medicação de forma continuada. 
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A realização de uma caraterização de utentes de projetos de RRMD é um projeto que envolve 

um elevado esforço por parte de todos os envolvidos, com o objetivo de se efetuar um trabalho 
o mais representativo e rigoroso possível face ao objeto de estudo. Este estudo em particular, 

comporta diversas limitações metodológicas que restringem o alcance das interpretações 

passíveis de serem realizadas a partir da análise dos dados recolhidos. Contudo, a cada 
experiência identificam-se aspetos que podem ser melhorados e que são passíveis de contribuir 

para um subsequente trabalho que melhor represente a população. 

 
Neste contexto, considera-se útil a realização de uma adaptação ao Guião de Preenchimento 

da Ficha de Caraterização do Utente, de forma a incluir os seguintes aspetos: (a)explicitação dos 
conceitos identificados que, aparentemente, poderão ter sido alvo de interpretações distintas; 

(b) reforço da pertinência do preenchimento de uma opção para cada questão. Por outro lado, 

com vista ao correto e atempado preenchimento deste instrumento, pondera-se a pertinência 
do estabelecimento de uma via de comunicação direta entre a equipa que recolhe a 

informação e o SICAD. Por fim, avalia-se como útil a realização de uma clarificação quanto aos 

utentes a serem objeto de caraterização, bem como ao estabelecimento de um nível mínimo de 
informação a recolher, designadamente no que reporta ao conhecimento face ao consumo de 

substâncias. 
 

Apesar das suas limitações, considera-se que a análise das amostras de utentes acompanhados 

em 2004, 2009, 2010 e 2011 oferece uma aproximação relevante às caraterísticas deste tipo de 
população.  

 

Da análise do perfil sociodemográfico dos utentes caraterizados em 2011, observa-se que, se 
parte dos utentes não têm um enquadramento sócio-familiar, vivendo sós, na rua, a partir de 

atividades como a mendicidade ou arrumar carros, um grupo importante de utentes vive em 
alojamentos de natureza familiar clássica, em relação com familiares e com o seu apoio 

financeiro, trabalhando inclusivamente, ainda que no contexto do trabalho irregular. Neste 

âmbito, destaque-se o perfil particular das mulheres, que tendem a ter um maior apoio da família 
em termos financeiros e, por sua vez, a manterem-se em coabitação com o companheiro e/ou 

filhos.  

 
Apesar de este grupo de utentes possuir alguns recursos sociofamiliares, a população 

caraterizada no contexto da RRMD difere muito da população portuguesa em geral, em 
variáveis que revelam a sua particular vulnerabilidade. Contudo, no quadro dos utentes de 

estruturas no domínio da toxicodependência genericamente, o seu perfil não demonstra a 

existência de um grupo consistentemente distinto do dos beneficiários das restantes estruturas, 
embora em algumas variáveis sociodemográficas se verifique que estes utentes tendem a 

apresentar, em conjunto com os utentes dos Centros de Dia, uma maior vulnerabilidade. 

 
No que diz respeito ao consumo de substâncias, a heroína, cocaína/base de cocaína e a 

cannabis são as substâncias mais consumidas pelos utentes nos últimos 30 dias, o que aponta 
para um perfil semelhante a este nível com o dos utentes das restantes estruturas de tratamento, 

em que estas são as substâncias principais mais referidas. Contudo as substâncias consumidas 

com maior regularidade são a combinação de heroína com cocaína, álcool e cannabis.  
 

Se metade dos consumidores de heroína e cocaína utilizam a via injetada neste período, o 

consumo de heroína e de base de cocaína é feito sobretudo pela via fumada. Efetivamente, no 
quadro atual, um quarto dos utentes, particularmente os mais vulneráveis em termos de 

habitação e rendimento, consomem por via endovenosa. De facto, no que diz respeito à 
prevalência do consumo endovenoso, partilha de material para esta forma de consumo e 

prevalência de infeções, os utentes da RRMD estudados destacam-se no quadro da totalidade 

de utentes em tratamento pelo maior risco e pelos maiores danos. 
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Nesta amostra, verifica-se ainda que, se apenas uma pequena parte dos utentes partilha seringa, 

ocorrem prevalências significativas quanto a outras práticas de risco como a partilha de outros 
materiais, sobretudo para consumo fumado, a reutilização de utensílios, a utilização de poucos 

pontos de injeção associada a uma reduzida variação entre os mesmos e a injeção de drogas 

sozinhos, pelo que será relevante acentuar a intervenção no domínio da educação e 
sensibilização neste domínio.  

 

Por sua vez, a proporção de intervenções em situação de urgência na fase inicial da 
intervenção, sugere a relevância da preparação das equipas de RRMD para atuarem neste 

domínio, bem como de todo o trabalho de formação de pares e familiares que pode ser 
desenvolvido com vista à prevenção de ocorrências por um lado e, de melhor atuação face à 

ocorrência de sobredosagens agudas, por outro. 

 
Uma análise de amostras de utentes caraterizados em 4 anos revela que, do ponto de vista 

sociodemográfico, os utentes são relativamente semelhantes, com exceção sobretudo para a 

idade, observando-se uma tendência consistente quanto ao envelhecimento da população.  
 

Considerando sobretudo as amostras de 2004 e 2011, verifica-se que, no ciclo estratégico que 
termina72, no contexto do consumo de substâncias, ocorre uma evolução para um padrão de 

consumos, aparentemente, menos problemático, com uma diminuição do consumo de heroína, 

da utilização da via injetada no consumo de substâncias e do consumo diário de substâncias, 
em particular a heroína e a cocaína/base de cocaína. A prevalência do policonsumo mantém-

se contudo, semelhante. Paralelamente, em 2011, as prevalências de VIH, Hepatite C, Hepatite B 

e Tuberculose são inferiores às da amostra de 2004. Assim, se do ponto de vista 
sociodemográfico, o nível de vulnerabilidade aparenta ser semelhante (embora, com um 

envelhecimento da população), no que diz respeito ao padrão de consumos e prevalência de 
doenças infeciosas, parece ser um pouco menos problemático. 

 

Nesta amostra, os projetos estudados revelam uma elevada eficácia quanto à prestação de um 
acompanhamento célere aos utentes, quer no plano social, quer no plano da saúde e 

encaminhamento para estruturas de apoio. Os dados que se apresentam reforçam a pertinência 

da atuação com vista à promoção de condições de vida mais dignas (quanto ao alojamento, 
habitação, rendimento) e de um fortalecimento de laços com a família.  

 
Este tipo de atuação coloca o desafio da articulação com as estruturas da rede, bem como a 

pertinência da existência de respostas por parte destas, para além de, sempre que possível e 

pertinente, a atuação com a família do utente. Neste contexto, a articulação entre as próprias 
estruturas de redução de danos que atuam em territórios próximos assume também um papel 

fundamental.

                                                 
72 Plano Nacional de Luta contra a Droga e a Toxicodependência (2005-2012). 
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Face aos resultados apresentados, propõem-se como principais recomendações: 
 

A) No quadro metodológico 
• Divulgação dos instrumentos e acompanhamento do processo de recolha de dados 

conduzido pelo SICAD, em contato direto com os projetos de RRMD 
• Incluir no Guião de Preenchimento critérios quanto à recolha de informação para os 

seguintes conceitos: “Sobredosagem aguda”, “Paragem”, “Álcool (abuso)”, 
“Benzodiazepinas (abuso)” 

• Realizar uma sessão com os projetos de RRMD de forma a reforçar a pertinência da 
recolha de informação, auscultar dificuldades e providenciar feedback quanto a erros de 
preenchimento, promovendo a melhor utilização dos instrumentos 

• Definir critérios quanto ao nível mínimo de informação contemplada na Ficha de 
Caraterização do Utente: informação relativa ao consumo de substâncias 

 
B) No quadro da intervenção 

• Clarificar grupos alvo da caraterização/intervenção dos projetos de RRMD 
• Apresentar os resultados do estudo aos projetos de RRMD e discutir com estes os dados 

identificados como mais relevantes. Diagnosticar neste contexto necessidades quanto a 
linhas de orientação, formação e revisão de circuitos de comunicação, entre outras 

• Produzir informação orientadora quanto ao conceito de sobredosagem aguda, 
abordagem preventiva face à ocorrência de sobredosagens agudas e medidas de 
intervenção direta (pelos projetos, pelos pares) em situação de sobredosagem aguda. 
Sugere-se que a definição destas orientações inclua contributos dos projetos de RRMD e 
que seja apresentada diretamente a estes. Sugere-se ainda a realização de sessão de 
follow up relativamente à integração das orientações na prática dos projetos, discussão de 
dificuldades e identificação de estratégicas pertinentes 

• Realizar uma sessão com projetos de RRMD quanto a comportamentos de risco 
identificados e discutir linhas estratégicas, desde um nível mais generalista até a um nível 
estratégico mais preciso: disponibilização de material, informação, técnicas de 
modificação de atitudes e comportamentos no contexto específico da RRMD, com vista à 
definição quer de estratégias de caráter mais amplo, quer de estratégias mais específicas 
no contexto da interação com o utente. Propõe-se consequente definição de linhas 
orientadoras (relativamente às estratégias), sua divulgação e follow up. Neste contexto, 
identificar subgrupos prioritários, designadamente consumidores por via endovenosa que 
são sem abrigo e recorrem à mendicidade ou a arrumar carros como fonte de rendimento 

• Diagnosticar o nível de conhecimento e integração do Guia de Apoio para a Intervenção 
em RRMD e do Manual de Boas Práticas do Programa de Troca de Seringas 

• Diagnosticar o tipo de intervenção desenvolvida com jovens com idade inferior a 18 anos e 
definir orientações neste domínio, sobretudo no que diz respeito à articulação com outros 
projetos/serviços/entidades 

• Diagnosticar especificidades na intervenção realizada com cidadãos de outras 
nacionalidades, designadamente no que reporta à identificação de constrangimentos e 
identificação de estratégias específicas com esta população 

• Divulgar linhas de orientação para os Programas de Substituição Opiácea de baixo limiar 
de exigência e realizar posterior sessão de follow up quanto ao seu nível de conhecimento 
e integração na prática 

• Considerando a nova realidade orgânica, sugere-se como possível fator facilitador do 
processo de participação por parte dos projetos de RRMD, a criação de uma figura do tipo 
de um conselho consultivo para esta área, com elementos representantes dos projetos de 
RRMD e de investigação neste domínio (por exemplo), com rotatividade anual. Os 
representantes dos projetos poderiam assim ser a ponte entre o SICAD e as equipas do 
terreno neste domínio 
 

C) No quadro da avaliação 
• Avaliar o grau/natureza do sucesso dos encaminhamentos realizados 
• Replicar o estudo de avaliação de resultados com base nas Fichas de Avaliação do Utente 
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Ficha de Caraterização do utente (2009/2010)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I

Instrumentos de medida utilizados

Ficha de Caraterização do Utente (2004)

Ficha de Caraterização do utente (2009/2010)

Ficha de Caraterização do Utente (2011) e

respetivo  Guião de Preenchimento
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I .D .T .
I  n  s  t  i  t  u  t  o    d  a    D  r  o  g  a    e    d  a    T  o  x  i c  o  d  e  p  e  n  d  ê  n  c  i a

                                FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO UTENTE 

EQUIPAS DE RUA 
NRD/DTRDR   Página 1 de 1 
 

N.º DO INDIVÍDUO: ________________ (A PREENCHER PELO IDT) 

 

 

A11. APOIOS PECUNIÁRIOS 

� NENHUM � SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

� SUBSÍDIO DE ACÇÃO SOCIAL � REFORMA / PENSÃO 

� RSI (RMG) � OUTRO ESPECIFIQUE: 

 
B.  DADOS FAMILIARES 

 

B1. RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 
� BOA � SATISFATÓRIA 

� MÁ � NULA 

 

B2. FAMILIARES COM CONSUMOS DE 

� DROGAS ILÍCITAS ESPECIFIQUE QUAL O GRAU DE PARENTESCO: 

� ÁLCOOL ESPECIFIQUE QUAL O GRAU DE PARENTESCO: 

� OUTRAS ESPECIFIQUE QUAL O GRAU DE PARENTESCO: 

 
C.  HISTÓRIA DOS CONSUMOS 

 

C1. INÍCIO DOS CONSUMOS 

IDADE / INÍCIO SUBSTÂNCIA 
VIA DE ADMINISTRAÇÃO 

(I.V. / FUMADA /SNIFADA / INALADA / ORAL) 

   

   

   

 

C2. SITUAÇÕES DE 

SOBREDOSAGEM AGUDA / 
OVERDOSE  (ALGUMA VEZ AO 

LONGO DA VIDA) 

SUBSTÂNCIA N.º DE VEZES 

� HEROÍNA  

� COCAÍNA  

� OUTRA ESPECIFIQUE:  

 

C3. PARAGENS / DESABITUAÇÃO 

DE CONSUMO (ALGUMA VEZ AO 

LONGO DA VIDA) 

� COM MEDICAÇÃO � SEM MEDICAÇÃO 

ONDE N.º DE VEZES 

� AMBULATÓRIO  

� CASA  

� UNIDADE DE DESABITUAÇÃO  

� OUTROS CENTROS ESPECIFIQUE:  

� OUTRO ESPECIFIQUE:  

 

C4. TRATAMENTO (ALGUMA VEZ 

AO LONGO DA VIDA) 

ONDE N.º DE VEZES 

� CAT ESPECIFIQUE:  

� CENTRO DE SAÚDE  

� HOSPITAL  

� MÉDICO PARTICULAR  

� COMUNIDADE TERAPÊUTICA  

� ESTABELECIMENTO PRISIONAL  

� OUTROS CENTROS ESPECIFIQUE:  

� OUTRO ESPECIFIQUE:  
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OBJECTIVOS 
 

A Ficha de Caracterização do Utente tem como objectivo a recolha e sistematização de informação 
que se considera pertinente para poder aconselhar o utente no domínio da Redução de Riscos e 
Minimização de Danos (RRMD), conhecer as suas necessidades e proceder a um acompanhamento 
e encaminhamento para diversos tipos de respostas. 

Paralelamente, a reunião destes dados a nível nacional constitui um importante instrumento para a 
caracterização da população que é acompanhada no quadro da RRMD em Portugal. 

É ainda possível averiguar a existência de características distintas na população acompanhada 
consoante o tipo de projecto de RRMD ou consoante a região do país, para além de evoluções na 
população ao longo do tempo. 

Por sua vez, o preenchimento da Ficha de Avaliação do Utente constitui um momento formal de 
apreciação da evolução do indivíduo, independentemente das aferições que se efectuam no 
quotidiano da intervenção.   

A reunião destes dados a nível nacional é uma medida importante para avaliar os resultados da 
intervenção dos projectos de RRMD nos utentes, confirmando publicamente a sua utilidade com base 
em dados concretos. 

 
REFORMULAÇÃO DA FICHA 

 
Esta Ficha resulta da reformulação da anterior Ficha de Caracterização do Utente, tendo sido 
contemplados os seguintes aspectos: 
 

� Contributos das entidades promotoras dos projectos de RRMD (participaram neste processo 
as entidades promotoras singularmente e também o grupo R3 – Reduzir Riscos em Rede); 

� Contributos de interlocutores do IDT,IP na área da RRMD; 

� Contributos do Núcleo de Estatística do IDT,IP, quer do ponto de vista metodológico, quer do 
ponto de vista da conciliação da informação recolhida com o Sistema de Informação e 
Monitorização do IDT,IP e com os parâmetros do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT). 

 
Principais alterações efectuadas 
 
As principais alterações realizadas na Ficha de Caracterização do Utente consistem em: 

� Diminuição da dimensão da Ficha através da eliminação de algumas questões que foram 
consideradas menos pertinentes e pela aglutinação de outras; 

� Inclusão de parâmetros quer pela sua pertinência apontada pelas entidades promotoras dos 
projectos de RRMD (por exemplo, o parâmetro “Documentos Pessoais”), quer por se tratar de 
informação solicitada pelo OEDT (por exemplo: informação sobre os comportamentos de 
consumo nos últimos 12 meses); 

� Modificação de alguns parâmetros, procurando-se corresponder aos contributos expostos 
pelas entidades promotoras de projectos e, por outro lado, às categorias previstas pelo INE (é 
exemplo o parâmetro “Fontes de Rendimento”); 

� Saliente-se que há sugestões realizadas quanto a parâmetros adicionais a constar na Ficha 
de Caracterização e que não foram incluídos, apenas porque se pretendia a redução da 
dimensão da Ficha. Contudo, as entidades promotoras dos projectos têm autonomia para a 
recolha de toda a informação adicional que considerarem pertinente. 

 



 

 
134 

PROCEDIMENTO 
 
Período em que a Ficha de Caracterização do Utente deve ser aplicada 
 
Neste âmbito, a orientação fundamental consiste em que a Ficha deverá ser preenchida para todos 
os utentes do projecto que não tenham sido caracterizados, no período de tempo mais curto possível 
(sendo 1 mês o período de referência) de forma a os dados não ficarem desactualizados. Deverá 
contudo ser respeitado o direito do utente de, nesta fase, não querer disponibilizar determinadas 
informações pessoais, questão particularmente sensível num período de estabelecimento inicial da 
relação de confiança com este.  
 
A recolha desta informação tem pertinência a vários níveis: 

� Para o utente 
Permite-lhe usufruir de um aconselhamento individualizado, baseado nas suas características 
particulares; 

� Para os técnicos do projecto de RRMD 
Possibilita a definição de objectivos específicos com o utente, bem como da abordagem mais 
indicada para com este; 

� A nível local, para o projecto de RRMD 
O conjunto da informação da população acompanhada pelo projecto permite ter uma noção mais 
aprofundada das necessidades dos utentes, do tipo de respostas mais pertinentes da parte do 
projecto, bem como das respostas necessárias na comunidade; 

� A nível regional e nacional 
O preenchimento desta Ficha permite a caracterização da população acompanhada pelos projectos 
de RRMD e identificação das suas principais necessidades e respostas mais adequadas. A sua 
comparação com a Ficha de Avaliação do Utente é fundamental no que reporta à validação da 
intervenção realizada no quadro da RRMD a nível nacional. 
 
 
Preenchimento da Fichas de Caracterização do Utente 
 
Estas Fichas devem ser preenchidas pelo técnico com a informação que recolhe acerca do utente. O 
utente deverá ser informado do propósito da recolha desta informação, bem como do seu total 
anonimato. 
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CLARIFICAÇÃO DE PARÂMETROS DAS FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DO UTENTE 

 
Identificação 

 

⇒ Nº de Identificação 
 
 
 
 
 

     
Este número garante a confidencialidade das informações relativas ao utente, a comparação entre os 
dados de caracterização e os dados de avaliação e a identificação de utentes que eventualmente 
sejam acompanhados por mais de um projecto de RRMD. 

É composto pela data de nascimento do utente e primeiras consoantes do nome próprio e último 
apelido. Assim, por exemplo, para um utente de nome “João Manuel Faria Baptista”, nascido a 
05/09/73, o Número de Identificação seria: 
 

0 5 0 9 7 3 J  B P T 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note-se que o preenchimento das quadrículas deve respeitar o espaço destinado a cada componente 
(seis primeiras quadrículas para a data de nascimento; duas quadrículas seguintes para as duas 
primeiras consoantes do nome próprio e três últimas quadrículas para as três primeiras consoantes 
do último apelido). 
 

⇒ Projecto  
 
 
 
 
 
 
Esta variável permite identificar qual o projecto que acompanha o utente em questão. Solicita-se a 
identificação do nome do projecto, tal como está descrito em candidatura.  

Ao lado desta questão encontra-se uma quadrícula que deverá ser preenchida pelo IDT,IP com o 
código atribuído ao projecto. 
 

⇒ Data 1º contacto 
 
 
 
 
 
 
Corresponde à data em que ocorreu o primeiro contacto realizado com o utente, uma vez que esta 
frequentemente não é coincidente com a data em que é preenchida a Ficha de Caracterização. No 
caso de não se saber o dia do primeiro contacto, referir o mês e o ano. 
 
 
 
 
 

 
           Nº de Identificação 

 
 

 
   Projecto: __________________________________ 

 
 

 
  /   /     
Dia  Mês  Ano 

Data do 1º Contacto 
 
 

Data de 
Nascimento Duas primeiras 

consoantes do 
nome próprio Três primeiras 

consoantes do 
último apelido 
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⇒ Data dos Dados 
 
 
 
 
 
 
Identificar a data em que se concluiu o preenchimento da Ficha de Caracterização.  
 

⇒ Concelho e Freguesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar por extenso o Concelho e respectiva Freguesia em que o utente é usualmente contactado. 
No caso de estruturas fixas, o Concelho e Freguesia são sempre iguais mas no caso das Equipas de 
Rua podem variar. 

Anexa a esta informação encontra-se uma quadrícula que é preenchida pelo IDT,IP, que corresponde 
ao código da localização. 
 

Dados Gerais 

 
⇒ Documentos Pessoais 

 
 
Seleccionar com (×) 
 
 
 
 
Assinalar com uma cruz os documentos que o utente possui à data da caracterização. 
 

⇒ Data Nascimento 
 
 
 
 
 
 
Assinalar a data de nascimento do utente. Se apenas se tiver conhecimento do ano, preencher a 
quadrícula mais à direita. 
 

⇒ Nacionalidade 
 
 
 
 
 
 
No caso de o utente não ser português, descrever por extenso a sua nacionalidade. A quadrícula à 
direita é preenchida apenas pelo IDT,IP, correspondendo ao código da nacionalidade 
 
 
 
 
 
 

 
  /   /     
Dia  Mês  Ano 

Data Dados 
 
 

 
Concelho: ______________________ 
 
Freguesia: ______________________ 
 

      
 

Documentos Pessoais 
  Passaporte   BI ou Cartão do Cidadão   NISS    SNS   NIF 
 Desconhecido 

 
  /   /     
Dia  Mês  Ano 

Data de Nascimento 
 
 

 
   Nacionalidade 

  Portuguesa       Outra (Qual) 
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⇒ Coabitação 
 
 
 
Seleccionar com (×) 
 
 
 
Trata-se de uma resposta de escolha múltipla (seleccione a ou as opções que melhor corresponde(m) 
à situação do utente). 

Pretende-se que seja assinalada a presença física das pessoas com quem o utente vive e não a 
vivência da pessoa relativamente a esta coabitação. Isto é, há situações registadas no primeiro 
modelo da Ficha de Caracterização em que a pessoa refere viver sozinha com os pais, assinalando 
em simultâneo as opções “Só” e “Pais”. Neste caso, só deveria ser assinalada a opção “Pais”. 
 

⇒ Tipo de Alojamento 
 
 
 
Seleccionar com (×) 
 
 
 
 
 
 
A informação relativa ao tipo de alojamento tem como referência a data de preenchimento da Ficha. 
Seleccionar a opção que melhor corresponde à situação do utente. 
 
Alojamento Familiar

73
 

“Local distinto e independente que pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado ou 
transformado, se destina a alojar, normalmente, apenas uma família na condição de no momento de 
referência não estar a ser utilizado totalmente para outros fins. Os alojamentos familiares podem ser 
de dois tipos: alojamento familiar clássico e alojamento familiar não clássico. 

� Familiar Clássico 
Alojamento familiar constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos num 
edifício de carácter permanente ou numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo 
ter uma entrada independente que dê acesso directo ou através de um jardim ou terreno a 
uma via ou a uma passagem comum no interior do edifício (escada, corredor ou galeria, entre 
outros). As divisões isoladas, manifestamente construídas, ampliadas ou transformadas para 
fazer parte do alojamento familiar clássico são consideradas como parte integrante do 
mesmo. 

� Familiar Não Clássico 
Alojamento que não satisfaz inteiramente as condições do alojamento familiar clássico pelo 
tipo e precariedade da construção, porque é móvel, improvisado e não foi construído para 
habitação, mas funciona como residência habitual de pelo menos uma família no momento de 
referência. Incluem-se a barraca, o alojamento móvel, a casa rudimentar de madeira e o 
alojamento improvisado, entre outros não destinados à habitação.” 

Alojamento Colectivo 
“Local que, pela forma como foi construído, reconstruído, ampliado ou transformado, se destina a 
alojar mais do que uma família e que no momento de referência está ocupado por uma ou mais 
pessoas independentemente de serem residentes ou apenas presentes não residentes. Como 
alojamento colectivo entende-se os hotéis, pensões e similares e as convivências.” 

� Hotéis, pensões e similares 
� Centro de Abrigo 

                                                 
73 Conceitos do Instituto Nacional de Estatística (acedido a 14.10.2010), disponíveis no sítio 
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT  

 
Coabitação 
  Pais    Companheiro    Filhos   
  Outros Familiares    Amigos    Só    Instituição (Qual) 
  Desconhecido 

Tipo de Alojamento 
  Familiar Clássico (vivenda, apartamento…) 
  Familiar não Clássico (barraca, casa rudimentar, improvisado, 
móvel…) 
  Hotéis, pensões e similares    Centro de Abrigo 
  Outro Alojamento Colectivo de convivência (outras instituições 
de apoio social, de educação, militares…)   
  Rua   Outro (Qual)  
  Desconhecido 
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� Outro alojamento colectivo de convivência 
Identificar em que outro tipo de alojamento colectivo de convivência a pessoa se encontra. 

� Rua 

� Outro. Qual?  
Descrever em que outro tipo de alojamento a pessoa se situa. 

 
⇒ Fontes de Rendimento 

 
 
 
 
 
Seleccionar com (×) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A informação relativa ao tipo de rendimento tem como referência a data de preenchimento da Ficha. 
Trata-se de uma questão de resposta múltipla: seleccionar a ou as opções que melhor correspondem 
à situação do utente. 

� Rendimento do trabalho (RT) 
Seleccionar esta opção no caso de a pessoa ter rendimentos provenientes do trabalho, seja este 
estável/ regular ou ocasional. Especificar ainda nas opções “Trabalho estável/regular” e/ou “Trabalho 
ocasional”. 

� Trabalho estável/regular 
Corresponde a situações em que o utente tem uma fonte de rendimento proveniente de trabalho 
estável ao longo do tempo. 

� Trabalho ocasional 
Corresponde à realização de biscates no quadro de uma actividade legal. 

� Reforma/Pensão social 
 
Reforma

74 
“Prestação pecuniária mensal concedida em vida dos beneficiários que tenham completado 40 anos 
de serviço antes de atingir 65 anos de idade, ou que tenha completado 35 anos de serviço tendo mais 
de 60 anos de idade. O cálculo das mensalidades dos reformados que não as aufiram por inteiro é, 
nos termos das prestações de doença e invalidez, efectuado de acordo com a percentagem que lhes 
competir, por aplicação da tabela Mensalidades/Doença ou Invalidez, não podendo ser de montante 
inferior ao do valor ilíquido da retribuição do nível mínimo de admissão no Grupo Profissional em que 
o reformado esteve enquadrado enquanto foi trabalhador no activo”. 
 
Pensão Social 
“Prestação pecuniária mensal concedida a cidadãos portugueses residentes em território nacional e 
excepcionalmente em território estrangeiro, com idade igual ou superior a 18 anos desde que 
incapacitados para toda e qualquer profissão e a idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Em 
ambos os casos não exercendo actividade profissional, não se encontrando abrangidos por outros 
esquemas da Segurança Social e não aufiram rendimentos mensais ilíquidos superiores a 30% da 

                                                 
74

 Conceitos do Instituto Nacional de Estatística (acedido a 14.10.2010), disponíveis no sítio 
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT  
 

Fontes de Rendimento  
  Rendimento do Trabalho (RT) 
      RT: Trabalho estável ou regular 
      RT: Trabalho ocasional 
  Reforma ou Pensão Social 
  A cargo de familiares 
  Subsídios temporários (ST) 
       ST: Rendimento Social de Inserção (RSI) 
       ST: Outros 
  Mendicidade 
  Actividades ilícitas    Prostituição 
  Arrumar carros    Outra (Qual) 
  Desconhecido 
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remuneração mínima nacional garantida à generalidade dos trabalhadores, ou 50% desta 
remuneração, tratando-se de casal.” 

� A cargo de familiares 
Trata-se de situações em que o meio de sustento da pessoa é proveniente de um ou mais familiares. 

� Subsídios temporários (ST) 
Identificar se um dos rendimentos da pessoa consiste na obtenção de um ou mais subsídios 
temporários, sejam estes o RSI ou outros. Especificar em seguida qual o subsídio temporário. 

� ST: Rendimento Social de Inserção (RSI)
75

 
“Prestação incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir 
às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que 
contribuam para a satisfação dos suas necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva 
inserção laboral, social e comunitária.” 

� ST: Outros 
Identificar outros subsídios temporários de que eventualmente o utente beneficie. 

� Mendicidade 
Consiste na obtenção de dinheiro ou outros dividendos enquadrados no campo do rendimento 
através de pedidos realizados a terceiros, exceptuando o campo das prestações sociais ou o que 
pode ser enquadrado como estando a cargo de familiares. 

� Actividades ilícitas 
Consiste na obtenção de dinheiro através de meios que não são legais. Note-se que as situações 
específicas de prostituição e de arrumar carros têm campos próprios e portanto não devem ser 
assinalados nesta opção. 

� Prostituição 
Entendida neste contexto como a obtenção de dinheiro ou outros dividendos a partir da prestação de 
um serviço de natureza sexual. 

� Arrumar carros 
Consiste na obtenção de dividendos a partir da oferta do serviço de apoio a arranjar lugar para o 
carro, estacionar, guardar o carro e afins. 

� Outra. Qual? 
Identificar actividades das quais o utente retire o seu rendimento e que não se encaixam nas 
categorias pré-definidas. 
 

⇒ Nº de meses sem abrigo 
 
 
 
 
 
Identificar há quantos meses a pessoa está em situação de sem abrigo, considerando a definição 
consensualizada no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo: 

“Considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, idade, 
sexo, condição sócio-económica e condição de saúde física e mental, se encontre: 
- Sem tecto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local 
precário; ou 
- Sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito.” 
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 Conceitos do Instituto Nacional de Estatística (acedido a 14.10.2010), disponíveis no sítio 
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT  
 

   
 
Nº de Meses Sem Abrigo 

  Desconhecido 
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Note-se que está em causa o período temporal directamente anterior à situação actual e não o 
número total de meses sem-abrigo que a pessoa terá tido ao longo da sua vida (com interrupções 
durante esse período). 
 
 

⇒ Nº de meses de Desemprego 
 
 
 
 
 
Identificar há quantos meses a pessoa está em situação de desemprego, considerando a definição do 
INE: 

“Os "desempregados" incluem todas as pessoas acima de uma determinada idade que, durante o 
período de referência, estavam: a) "sem trabalho", isto é, não estavam num emprego remunerado ou 
num emprego por conta própria; b) "actualmente disponíveis para trabalhar", isto é, estavam 
disponíveis para um emprego remunerado ou por conta própria durante o período de referência; c) "à 
procura de trabalho", isto é tinham dado passos específicos num período recente especificado no 
sentido de procurarem emprego remunerado ou por conta própria. Os passos específicos podem 
incluir o registo numa agência de emprego pública ou privada; o pedido de emprego a empregadores; 
a procura em locais de trabalho, quintas, fábricas, mercados ou outros lugares de encontro; a 
colocação de anúncios ou a resposta a anúncios nos jornais; a procura de ajuda por parte de amigos 
ou familiares; a procura de terrenos, edifícios, maquinaria ou equipamento para criação de uma 
empresa própria; a preparação de recursos financeiros; o pedido de licenças e amortizações; etc.” 

Neste âmbito, consideraremos particularmente para efeitos de resposta, as pessoas que não têm um 
Rendimento do Trabalho (estável ou ocasional). 

 
Dados relativos ao consumo de substâncias 

 
 

 
 
Estas três questões são explicitamente relativas ao consumo de substâncias ilícitas, o que exclui o 
tabaco e o álcool, mas inclui a cannabis.  

As três questões são independentes, isto é, pretende-se que seja identificado se a pessoa consumiu 
ao longo da vida (exceptuando os últimos 12 meses/30 dias) e se consumiu nos últimos 12 meses 
(exceptuando os últimos 30 dias) e se consumiu nos últimos 30 dias. 
 
 
 
 
 
 
 

� Existência de consumo 
Identificar, para cada uma das substâncias, se o utente consumiu (S) ou não (N) ao longo da vida. No 
caso de não ser possível obter esta informação, seleccionar (D). 

� Meses de consumo 
Identificar, para cada uma das substâncias, o número total de meses de consumo ao longo da vida (a 
informação é apresentada em meses em virtude de relativamente à Ficha anterior ter sido apontada a 
imprecisão da medida em anos). 

   
 
Nº de Meses de Desemprego 

  Desconhecido 
 

 
Consumo ao longo da vida (ilícitas)  S  N   D Consumo últimos 12 M (ilícitas)  S  N   D Consumo últimos 30 dias (ilícitas) 
S  N   D 

Caracterização do consumo de substâncias ao longo da vida 

Substância S N D Meses de 
Consumo Nº de Paragens 

Heroína      
Cocaína Seleccionar com (×)   

(…)      

Seleccionar com (×) 
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� Nº de Paragens 
Identificar, relativamente a casa uma das substâncias, qual o número de paragens realizadas no 
consumo, independentemente de estas terem sido realizadas com ou sem orientação médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Frequência 12M 
Assinalar sempre a frequência do consumo relativamente a todas as substâncias. 
 
Identificar, para cada uma das substâncias, a frequência do consumo nos últimos 12 meses, segundo 
as categorias (assinalando com uma cruz): 

R – frequência regular, isto é, igual ou superior a 1 vez por semana 
E – frequência esporádica, isto é, inferior a 1 vez por semana 
N – não consumiu nos últimos 12 meses 
D – desconhece-se a frequência do consumo. 

� Via 
Identificar, para cada uma das substâncias consumidas nos últimos 12 meses, a via de consumo 
utilizada, segundo as categorias (assinalando com o código): 

E – via endovenosa 
F – via fumada/inalada 
O – via oral 
S – via nasal/snifada 
T – outra via 
D – desconhece-se a via 

No caso de o utente utilizar mais do que uma via, assinalar os dois códigos relativos às vias em 
causa, por ordem alfabética. Por exemplo, se um utente consumiu heroína nos últimos 12 meses 
pelas vias fumada e endovenosa, o código seria EF. 
 
 
 
 
 
 
 

� Frequência 30D 
Assinalar sempre a frequência do consumo relativamente a todas as substâncias. 
 
Identificar, para cada uma das substâncias, a frequência do consumo nos últimos 30 dias, recorrendo 
aos códigos (assinalando com o código): 
 
0 – não consumiu 
1 – 1 vez por semana ou menos 
2 – 2 a 3 dias por semana 
4 – 4 a 6 dias por semana 
7 – 7 dias por semana 
9 – Desconhecido 
 
 
 
 

Caracterização do consumo de substâncias nos últimos 12 meses 

Substância Frequência 12M (a) Via (b) 
R E N D 

Heroína      
Cocaína Seleccionar com (×)  

(…)      

Caracterização do consumo de substâncias nos últimos 30 dias 

Substância Frequência 30D (c) Via (b) Droga Principal 

Heroína Seleccionar com (×)  Seleccionar com (×) 

Cocaína    
(…)    
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� Via (b) 
Identificar, para cada uma das substâncias consumidas nos últimos 30 dias, a via de administração 
utilizada. Para o efeito, utilizar o mesmo sistema de códigos referido relativamente à indicação da via 
de consumo utilizada nos últimos 12 meses. 

� Droga Principal 
Seleccionar qual é, na opinião do utente, a sua droga principal de consumo, tendo como referência a 
definição “substância que na opinião do utente lhe causa mais problemas”. Apenas uma droga deverá 
ser seleccionada.  
 

Comportamentos de Riscos: ao longo da vida 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Consumo por via endovenosa 
Esta é uma das informações solicitadas a nível europeu, tendo por objectivo determinar qual a última 
vez que a pessoa consumiu substâncias por via endovenosa. Assim, as questões são mutuamente 
exclusivas, devendo apenas ser seleccionada uma opção. 
 
 
 
 
 
 

� Idade de início do consumo IV (anos)  
Trata-se também de uma questão solicitada a nível europeu. Indicar a idade de início na quadrícula 
adjacente. 
 
 
 
 
 
 
 

� Partilha de material de consumo 
Trata-se de uma primeira questão geral sobre a partilha de material de consumo. As três sub-
questões são mutuamente exclusivas, isto é, deve-se responder a cada uma. 

Note-se que a questão “Ao longo da vida” diz respeito a um período temporal que exceptua os últimos 
12 meses e os últimos 30 dias. A questão “Últimos 12 meses” diz por sua vez respeito a um período 
temporal que exceptua os últimos 30 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consumo por via endovenosa 
 
  Nunca injectou    Injectou mas já não injecta (há mais de 1 
ano)    Injectou no último ano (não inclui o último mês)   
  Injectou no último mês    Desconhecido 
 

   
 
Idade de início do consumo IV (anos)  

  Desconhecido 
 

 
              Partilha de material de consumo 
 
                 Ao longo da vida       S  N   D 
                 Últimos 12 meses     S  N   D 
                 Últimos 30 dias         S  N   D 
 

Tipo de material 
Ao longo da vida Últimos 12 meses 
S N D S N D 

Seringas       
Outro material consumo endovenoso       
Material para outra via de consumo        

Seleccionar com (×) 

 

Seleccionar com (×) 

 

Seleccionar com (×) 
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� Tipo de material partilhado 
Nesta questão pretende-se identificar o tipo de material partilhado em dois períodos temporais 
distintos: ao longo da vida e nos últimos 12 meses. Os períodos temporais são mutuamente 
exclusivos, isto, é, deve-se responder explicitamente a ambos. A caracterização do tipo de material 
partilhado nos últimos 30 dias é realizada posteriormente na Ficha. 
 
 

Comportamentos de Risco: últimos 30 dias 

 
Neste quadro pretende-se identificar alguns comportamentos de risco, seja relativamente ao consumo 
de substâncias, seja relativamente à utilização de preservativo.  
 
No que reporta à identificação de comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias, 
numa primeira parte descrevem-se comportamentos que têm que ver com as práticas no consumo e 
numa segunda parte, comportamentos relativos à utilização do material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Local em que o consumo de drogas é realizado (últimos 30 dias) 
Identificar qual ou quais os locais em que o consumo de substâncias (não apenas o injectado) é 
realizado, nos últimos 30 dias. Trata-se portanto de uma questão de resposta múltipla. Se nenhum 
dos locais identificado corresponder à realidade do utente, descrevê-lo na opção “Outro. Qual?”. 

� Zonas do corpo utilizadas para a injecção (últimos 30 dias) 
Identificar qual ou quais as zonas do corpo utilizadas pelo utente na injecção de substâncias nos 
últimos 30 dias (resposta múltipla). Se nenhuma das zonas descritas corresponder à situação do 
utente, descrevê-la na opção “Outra. Qual?”. Se o utente não tiver injectado drogas nos últimos 30 
dias não é necessário responder. 
 
 
 
 
 
 
 

� Outros comportamentos de risco 
Identificar se o utente praticou cada um dos comportamentos de risco nos últimos 30 dias. Se o 
utente não tiver injectado drogas nos últimos 30 dias, não é necessário responder. 
 

� Nº de dias de consumo IV nos últimos 30 dias 
No caso de o utente ter injectado drogas nos últimos 30 dias, indicar uma estimativa do nº de dias 
que consumiu por esta via neste período de tempo. 
 

� Média de injecções por dia (últimos 30 dias) 

 
Local em que o consumo de drogas é realizado  
  Rua ou Local Público    Casa de Conhecidos   
 Edifício Abandonado    Casa Própria    Outro (Qual) 
  Desconhecido 
 
Zonas do corpo utilizadas para injecção  
  braços    antebraço   membros inferiores    pescoço   
  pés    veias genitais    mãos    outra (Qual)    
  Desconhecido 
 

Comportamentos de Risco (últimos 30 dias) S N D 

Injecção de drogas sozinho    
Em caso de utilização da via injectada, variação do 
ponto de injecção?    

Em caso de utilização da via injectada desinfecção 
do local de injecção 

 
 

 

 
Nº de dias de consumo IV (últimos 30 dias)   
                                                                                                  D  
 

 
Média de injecções por dia (últimos 30 dias)   
                                                                                           
D 

Seleccionar com (×) 

 

Seleccionar com (×) 
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No caso de o utente ter injectado drogas nos últimos 30 dias, indicar um valor médio de injecções por 
dia, considerando este período de referência 
 

 
 
 
 
 
 

� Utilização 
Tendo em consideração os últimos 30 dias, identificar que material o utente utilizou. 

� Origem do material 
Considerando apenas os utensílios utilizados, identificar qual ou quais as suas origens, tendo por 
referência as opções: 
 
Pj - É o projecto de RRMD ou outros projectos de RRMD que disponibilizam o utensílio/material em 
questão 
Fm - O utensílio/material é adquirido na farmácia 
Ot/Outra origem - o material/utensílio tem outra origem. Pode ser por exemplo de um conhecido, 
adquirido numa loja, apanhado do chão… 
D - Desconhece-se a origem. 

� Partilha 
Considerando apenas os utensílios utilizados, identificar, para cada um, se o utente partilha e qual a 
modalidade de partilha. A resposta é de escolha múltipla, pelo que poderá ser seleccionada mais do 
que uma opção. As opções são: 
 
E – Emprestou o utensílio/material 
PE – Pediu emprestado o utensílio/material 
NP – Não partilhou o material 
D – Desconhece-se se partilhou ou não o utensílio/material. 

� Reutilização 
Uma vez que a reutilização de determinados utensílios é também um comportamento de risco no que 
reporta a possíveis infecções e à danificação das veias, solicita-se que, relativamente ao material 
utilizado, se identifique se este foi reutilizado pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.  
 

Prática de relações sexuais sem preservativo  
 Ao longo da vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias 
 S N D S N D S N D 

A troco de dinheiro ou qualquer 
vantagem 

         

Com parceiro ocasional          
Com parceiro infectado          

� Prática de relações sexuais sem preservativo 
Pretende-se identificar a presença deste comportamento de risco em três períodos temporais 
distintos: ao longo da vida (exceptuando os últimos 12 meses/30 dias), nos últimos 12 meses 
(exceptuando os últimos 30 dias) e nos últimos 30 dias. 

Para cada um dos períodos temporais, apenas se responde se a pessoa tiver tido relações sexuais 
no período em causa pois a questão reside na prática de relações sexuais sem preservativo 
consoante o tipo de parceiro (a troco de dinheiro ou qualquer vantagem, com parceiro ocasional, com 
parceiro infectado). 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização da utilização de material nos últimos 30 dias 

Utensílio/material 
Utilização Origem Partilha Reutilização 

S N D Pj Fm Ot Qual D E PE NP D S N D 
Seringa                

Algodão/filtro                
(…)                

Seleccionar com (×) 

 

Seleccionar com (×) 
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Acompanhamento anterior por estruturas na área da toxicodependência 

 
Este quadro resulta de uma fusão de vários quadros da Ficha de Caracterização anterior, 
procurando-se simplificar a recolha deste tipo de informação. A questão central consiste em 
determinar se o utente já foi acompanhado por algum tipo de estrutura na área da toxicodependência, 
particularizando-se o acompanhamento em Programa de Substituição Opiácea (PSO) e solicitando-se 
a identificação das estruturas nas quais o utente foi acompanhado. 
 

 
 

� Acompanhamento anterior relativo à toxicodependência 
Com esta questão pretende-se determinar se o utente já foi acompanhado por qualquer tipo de 
estrutura na área da toxicodependência (incluindo projectos de RRMD) nos períodos temporais “ao 
longo da vida” (exceptuando os últimos 12 meses/30 dias), “últimos 12 meses” (exceptuando os 
últimos 30 dias) e nos últimos 30 dias. Assim, a questão deve ser respondida relativamente a cada 
um dos períodos temporais. 

� Acompanhamento anterior em PSO 
Em particular, solicita-se esta resposta relativamente à existência de um acompanhamento anterior 
em Programa de Substituição Opiácea, independentemente de ser de baixo ou alto limiar. 

Note-se que a primeira questão engloba a segunda, isto é, se a pessoa tiver sido acompanhada 
anteriormente em PSO é porque já foi acompanhada na área da toxicodependência, o que deve ser 
assinalado no quadro de cima. 

� Identificar as estruturas onde decorreu o acompanhamento 
No caso de a pessoa já ter sido acompanhada anteriormente (independentemente do tipo de 
acompanhamento), identificar qual ou quais as estruturas em que este acompanhamento ocorreu. 
Poderá ainda identificar uma estrutura não descrita na opção “Outro. Qual”. 
 

Dados Clínicos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ao Longo 
da Vida 

Nos últimos 
12 meses 

Nos últimos 
30 dias 

Em caso positivo, identificar as estruturas onde 
decorreu o acompanhamento: 
 
  Equipa de Tratamento   Centro de Saúde    
Hospital     Médico particular    Comunidade 
Terapêutica   Estabelecimento Prisional   
  Equipa de Rua ou Unidade Móvel   
 Gabinete de Apoio    Centro de Acolhimento para 
toxicodependentes    Unidade de Desabituação  
  Outro (Qual)   Desconhecido 

Acompanhamento 
anterior relativo à 
toxicodependência 

S    

N    

D    

Acompanhamento 
anterior em PSO 

S    
N    

D    

Nível de conhecimento sobre possíveis infecções 
 Rastreio ao 

longo da vida Ano da 
última 
análise 

Situação 
face a 

Se positivo, já foi alvo de 
acompanhamento especializado 

Se positivo, já beneficiou de 
terapêutica medicamentosa 

S N D P N D 
Ao longo 
da vida 

Últimos 
12 meses 

Últimos  
30 dias 

Ao longo 
da vida 

Últimos 
12 meses 

Últimos 30 
dias 

S N D S N D S N D S N D S N D S N D 
Infecção pelo VIH                          

Infecção pelo vírus da 
Hepatite B  

   
Ano 

                     

Infecção pelo vírus da 
Hepatite C  

   
 

                     

Tuberculose                           

Outra situação clínica 
(Qual) 

   
 

                     

Seleccionar com (×) 

 

Seleccionar com (×) 

 



 

 
146 

� Rastreio ao longo da vida 
Em primeiro lugar, questiona-se se a pessoa já realizou algum rastreio ao longo da vida. No caso da 
“outra situação clínica” a questão “rastreio” poderá não fazer sentido, pelo que nesse caso, identifica-
se a situação clínica na alínea “e) Qual” e não se preenche esta questão. 

� Ano da última análise 
No caso de a pessoa já ter sido rastreada ao longo da vida relativamente às situações descritas, 
identificar, se possível, o ano da última análise. 

� Situação face a 
A informação recolhida neste âmbito é meramente indicativa da presença de infecção uma vez que 
frequentemente os técnicos não têm acesso ao resultado das análises, resultando a mesma 
frequentemente do relato do utente. Tendo consciência desta limitação, as opções são: 
 
P – Positivo (corresponde a uma identificação da presença do vírus, independentemente dos estádios 
de desenvolvimento da infecção) 
N - Negativo (corresponde à ausência de identificação da presença do vírus, no rastreio realizado) 
D – Desconhecido (não se sabe qual a situação do utente) 

� Se positivo, já foi alvo de acompanhamento especializado? 
Esta questão resulta de uma transformação da questão relativa à realização de tratamento, presente 
na Ficha anterior. Pretende-se neste âmbito determinar a realização de um acompanhamento 
especializado ao utente considerando a presença das situações clínicas enunciadas, entendendo-se 
aqui o acompanhamento como algo mais abrangente, que ultrapassa a componente do tratamento ou 
acompanhamento clínico. 

Os períodos temporais considerandos são mutuamente exclusivos. Assim, questiona-se se a pessoa 
já foi alvo de acompanhamento ao longo da vida (excluindo os últimos 12 meses e os últimos 30 
dias), nos últimos 12 meses (excluindo os últimos 30 dias) e nos últimos 30 dias. 

� Se positivo, já beneficiou de terapêutica medicamentosa? 
Neste caso, a questão centra-se em determinar, relativamente a cada um dos períodos temporais, se 
a pessoa já tomou medicação para situações clínicas identificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Abcessos 
Os abcessos são uma infecção localizada na pele, geralmente de natureza bacteriana, cuja aparência 
é inicialmente de uma vermelhidão e inchaço na zona de injecção, desenvolvendo-se uma infecção 
com pus, com um centro esbranquiçado, devido a uma reacção fibrosa e inflamatória. 

Identificar se a pessoa já teve abcessos ao longo da vida (excluindo os últimos 12 meses e últimos 30 
dias), nos últimos 12 meses (excluindo os últimos 30 dias) e nos últimos 30 dias. 

� Outra consequência 
Identificar outras consequências que resultem de más práticas no consumo de substâncias e referir a 
sua presença nos períodos temporais estipulados. 

� Sobredosagens agudas 
Identificar o número de sobredosagens agudas sofridas ao longo da vida (exceptuando os últimos 12 
meses e últimos 30 dias), nos últimos 12 meses (exceptuando os últimos 30 dias) e nos últimos 30 
dias. No caso de não terem ocorrido sobredosagens agudas assinalar com o algarismo “0” (para 
distinguir da situação de ausência de informação).  
 

Consequências de más práticas no consumo de substâncias 

 
Ao Longo  
da Vida 

Nos últimos  
12 meses 

Nos últimos  
30 dias 

S N D S N D S N D 
Abcessos         

Outra consequência  Seleccionar com (×) 

Outra consequência           
Sobredosagens 
 Agudas (Nº) Nº Nº Nº 
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Problemas judiciais e outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Prisão nos últimos 12 meses 
Identificar se, nos últimos 12 meses a pessoa esteve presa. 

� Se sim, ocorrência de injecção de drogas na prisão 
No caso de a pessoa ter estado presa nos últimos 12 meses, determinar se injectou drogas na prisão. 

� Existência de problemas judiciais actualmente 
Determinar se a pessoa, no momento em que a Ficha é preenchida, tem problemas judiciais, tendo 
como referências os possíveis problemas apontados. 

� Se sim, identificação dos problemas 
No caso de a pessoa ter problemas judiciais ou outros de natureza semelhante, identificar qual ou 
quais (resposta múltipla) a pessoa tem. Se estiver em causa um problema não identificado, descrevê-
lo na opção “Outro: Qual”. 

� No caso de ter processo aberto em CDT, qual a situação 
Se uma das situações identificadas for um processo numa Comissão de Dissuasão da 
Toxicodependência (CDT), referir se já existe ou não uma decisão no âmbito deste processo. 

� Com decisão: 
No caso de já ter sido definida a decisão, identificar se a pessoa a está a cumprir ou não. 
 

Serviços já prestados ao utente 

 
Acompanhamento realizado  
 
   PTS   PSO    ADR   Outro rastreio  Disponibilização 
de material   Atendimento psicossocial   Apoio psicológico  
  Educação para práticas de consumo e/ou sexuais de 
menor risco   Apoio alimentar   Cuidados de higiene   
Consultas médicas   Cuidados de enfermagem   
Terapêutica medicamentosa   Vacinação   Intervenção 
em situação de urgência   Encaminhamentos   Outro 
(qual) 

Encaminhamentos concretizados  
 
  Hospital: internamento  Hospital: consultas de infecciologia   
  Hospital: outras consultas (qual)   Centro de saúde  CDP  
  CAD  Gabinete de apoio para toxicodependentes  Equipa 
de tratamento   Comunidade terapêutica   Unidade de 
desabituação 
  Centro de dia   Segurança social    Centro de acolhimento 
para toxicodependentes    Outro alojamento (qual)   Outros 
(qual) 

 
Uma vez que quando a Ficha é preenchida poderá já ter ocorrido um período de acompanhamento do 
utente no âmbito do qual lhe foram prestados determinados serviços, solicita-se neste quadro a 
identificação dos serviços prestados.  

As respostas são de escolha múltipla, pelo que poderão ser identificados um ou mais serviços 
prestados no âmbito do acompanhamento e do encaminhamento. 

 
 
 

 
Prisão nos últimos 12 meses 
 
  Sim    Não    Desconhecido 
 

 
Se sim, ocorrência de injecção de drogas 
na prisão 
 
  Sim    Não    Desconhecido 

Existência de problemas judiciais 
actualmente 
 
  Sim    Não    Desconhecido 
 
Se sim, identificação dos problemas 
 
  contumácia    liberdade condicional   
  pena suspensa    aguarda julgamento  
   com processo em CDT  outro (qual)  
  desconhecido 

 
No caso de ter processo aberto em CDT, 
qual a situação: 
 
  Sem decisão    Com decisão    
Desconhecido 
 
Com decisão:   
  A cumprir     Sem cumprir    
Desconhecido 

Seleccionar com (×) 
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� Acompanhamento realizado  
Note-se que se entende por “acompanhamento realizado” serviços que são desempenhados pelo 
próprio projecto. 
 
Os acrónimos utilizados correspondem a: 
PTS – Programa de Troca de Seringas 
ADR – Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (corresponde ao que era designado por 
Programa Klotho) 
PSO – Programa de Substituição Opiácea 
 
A opção “Outro rastreio” corresponde a outro tipo de rastreios realizados, sem ser o ADR nos termos 
referidos. 

Com excepção da actividade “educação para práticas de consumo e/ou sexuais de menor risco”, as 
definições dos serviços enunciados encontram-se no Guião de Preenchimento do Relatório Mensal 
de Indicadores.  

� Encaminhamentos concretizados  
Identificar um ou mais encaminhamentos já concretizados. 

Os acrónimos utilizados correspondem a: 
CDP – Centro Diagnóstico Pneumonológico 
CAD – Centro de Aconselhamento e Detecção (precoce do VIH/sida) 
 
 
 
Nota sobre a leitura óptica das Fichas: 
A fim de não impossibilitar a regular leitura óptica das Fichas é importante ter os seguintes cuidados: 
- Usar boas cópias/impressões (só frentes) 
- Não usar corrector 
- Utilizar letra legível em maiúsculas 
- Não dobrar os cantos 
- Em caso de engano, colocar um círculo à volta da opção errada 
- Não escrever nada na zona próxima dos quatro cantos de cada folha 
- Não pintar o rectângulo do lado esquerdo (que tem o código) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Detalhe do processo de tratamento de dados
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DETALHE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE DADOS 

 
 

1ª etapa: harmonização da informação recolhida entre diversos instrumentos 
 
Uma vez que as Fichas de Caraterização relativas aos utentes caraterizados em 2009 e 2010 não 

estavam preparadas para a realização de leitura ótica, numa primeira fase, a informação 

relativa a estas no que diz respeito a variáveis comparáveis foi transposta manualmente por duas 
pessoas para o modelo de 2011. De forma a minimizar interpretações distintas quanto à 

transposição de informação entre Fichas, foi concebido um Guião de referência para este 
processo. 

 

2ª etapa: construção da amostra de 2011 
 

Foi feita uma análise do número de Fichas recebidas por projeto de forma a ser concebida uma 

amostra o mais representativa possível face aos dados recebidos. Neste processo, tomou-se a 
decisão de incluir apenas 50% de Fichas de Caraterização de 3 projetos específicos, cujo volume 

de Fichas em muito ultrapassava o dos restantes e cuja inclusão determinaria que os dados 
apresentados espelhassem essencialmente a realidade destes 3 projetos. Uma vez que o volume 

de instrumentos disponibilizados pelos restantes projetos foi, de uma forma geral, reduzido, estes 

foram incluídos no estudo na sua totalidade. 
 

3ª etapa: preparação das Fichas para leitura ótica  
 
A cada Ficha foi atribuído um número de utente e codificados os dados relativos a diversos 

campos, designadamente a nacionalidade, concelho/freguesia e identificação do projeto. 
 
4ª etapa: leitura ótica das Fichas e primeira validação dos dados 
 
As Fichas foram lidas através do software Teleform Reader e foi feita uma primeira validação de 

dados através do software Teleform Verifyer. Foi efetuada uma primeira correção dos dados, no 

que reporta à identificação de carateres alfabéticos e numéricos evidentemente incorretos, 
confirmando-se a informação com os instrumentos preenchidos (em formato de papel). As 

mesmas pessoas que efetuaram a transposição de informação entre instrumentos foram 
envolvidas neste processo, tendo ambas conhecimento da natureza dos instrumentos. 

 

5ª etapa: validação dos dados na base de dados SPSS 
 

Efetuou-se um processo inicial de identificação de casos duplicados com base no código de 

identificação do utente e projeto que o acompanhou. Face à existência de dúvidas foram 
comparadas as diversas informações de caraterização dos utentes para determinar a existência 

de duplicação. Os casos duplicados ou com suspeita de duplicação foram eliminados da base 
de dados. 

 

Um segundo processo de validação de dados envolveu a realização de cruzamentos entre 
diversas variáveis de forma a se testar a coerência entre as mesmas, sendo efetuadas 

subsequentes correções mediante critérios definidos e normalizados. 
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Síntese sobre o cruzamento de variáveis para validação dos dados (Variável A*Variável B) 

Variável A Variável B 

Rendimento do Trabalho Trabalho Ocasional/Trabalho estável 

Subsídios temporários RSI, Outros subsídios temporários 

Nº de anos Sem Abrigo 

Tipo de Alojamento: Familiar Não Clássico, Centro de 
Abrigo, Outro alojamento coletivo de convivência, Rua, 
Outro (quando na opção “outro” são identificados 
situações de sem abrigo)  

Sem Abrigo 
Local de realização do consumo de drogas: casa 
própria 

Consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, 
últimos 12 meses, últimos 30 dias) 

Consumo exclusivo de álcool (ao longo da vida, últimos 
12 meses, últimos 30 dias) 

Consumo ao longo da vida (ilícitas) 

Consumo ao longo da vida de cada uma das 
substâncias especificamente 

Partilha de material para consumo ao longo da vida 

Acompanhamento anterior em PSO 

Consumo últimos 12 meses (ilícitas) 

Consumo nos últimos 12 meses de cada uma das 
substâncias especificamente 

Partilha de material para consumo nos últimos 12 meses 

Consumo últimos 30 dias (ilícitas) 

Consumo nos últimos 30 dias de cada uma das 
substâncias especificamente 
Utilização/Partilha/Origem/reutilização de material para 
consumo nos últimos 30 dias 
Local de realização do consumo de drogas nos últimos 
30 dias 

Consumo endovenoso nos últimos 30 dias 

Número de anos de consumo de cada substância Idade 

Número de anos de consumo de cada substância 
Identificação do consumo da substância (ao longo da 
vida) 

Existência de consumo de uma dada substância nos 
últimos 12 meses 

Frequência do consumo da mesma substância nos 
últimos 12 meses 

Existência de consumo de uma dada substância nos 
últimos 30 dias 

Via de administração e frequência do consumo da 
mesma substância nos últimos 30 dias 

Consumo por via endovenosa nos últimos 30 dias 

Consumo por via endovenosa de cada uma das 
substâncias consumidas nos últimos 30 dias 

Consumo de cada substância nos últimos 30 dias 

Utilização, Origem, Partilha, reutilização de utensílios 
para consumo endovenoso nos últimos 30 dias 

Comportamentos de risco na injeção nos últimos 30 dias 

Consumo por via endovenosa (ao longo da vida) Idade de início do consumo por via endovenosa 

Partilha de material de consumo (ao longo da vida) 
Partilha de seringas, Partilha de outro material de 
consumo endovenoso, Partilha de material para outra 
via de consumo (ao longo da vida) 

Partilha de material de consumo (últimos 12 meses) 
Partilha de seringas, Partilha de outro material de 
consumo endovenoso, Partilha de material para outra 
via de consumo (últimos 12 meses) 

Partilha de material de consumo (últimos 30 dias) Partilha de cada um dos utensílios nos últimos 30 dias 

Utilização de cada utensílio (últimos 30 dias) Partilha de cada um dos utensílios nos últimos 30 dias 

Acomp. anterior relativo à toxicodependência (LV) Acompanhamento anterior em PSO (ao longo da vida) 
Acomp. anterior relativo à toxicodependência (12M)  Acompanhamento anterior em PSO (últimos 12 meses) 
Acomp. anterior relativo à toxicodependência (30D) Acompanhamento anterior em PSO (últimos 30 dias) 

Rastreio ao longo da vida (para cada situação clínica) 

Situação face a (para cada situação clínica 
Se positivo, acompanhamento especializado, benefício 
de terapêutica medicamentosa (para cada situação 
clínica) 

Acompanhamento especializado (para cada situação 
clínica) 

Benefício de terapêutica medicamentosa (para cada 
situação clínica) 

Projeto 
Ano de caraterização (verificação se o projeto já estava 
a funcionar no ano em causa) 

Acompanhamento realizado: encaminhamentos Encaminhamentos concretizados 

Acompanhamento realizado: PSO Acompanhamento em PSO (últimos 30 dias) 

Acompanhamento realizado: PTS Consumo de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias 
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Adicionalmente foram efetuadas as seguintes correções: 

As situações de consumo fumado de cocaína foram transpostas para o consumo de base de 
cocaína 

As referências a um número superior a 60 injeções por dia foram eliminadas (4 casos) 

As referências a idades de início do consumo injetado inferiores a 8 anos foram eliminadas (4 
casos) 

 

6ª Etapa – análise de conteúdo e codificação das questões de resposta aberta 
 

Diversas questões do instrumento aplicado apresentam a possibilidade de identificação de 
outras opções, mediante a colocação de questões de resposta aberta. As respostas foram 

analisadas e, mediante a definição de critérios, foram codificadas em categorias. Neste 

processo, para as variáveis comuns aos instrumentos aplicados a utentes em unidades de 
tratamento, optou-se por adotar os mesmos critérios de categorização, com vista à normalização 

e comparabilidade da informação. 

 
7ª Etapa – Criação de variáveis derivadas 
 
No processo de análise, foi necessário criar diversas variáveis derivadas, seja para facilitação do 

próprio processo de validação dos dados (com vista à deteção de incoerências e facilitação do 

preenchimento de lacunas de informação), seja para aprofundar a análise e, a outro nível, para 
promover a comparabilidade dos dados deste estudo com o de outros estudos a nível nacional e 

internacional. 
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Caraterização dos utentes  sobre os quais se desconhece a situação 
face ao consumo de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III

Caraterização dos utentes  sobre os quais se desconhece a situação 
face ao consumo de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação 

não prescrita
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Caraterização dos utentes  sobre os quais se desconhece a situação 
face ao consumo de substâncias psicoativas ilícitas e/ou medicação 
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CARATERIZAÇÃO DOS UTENTES SOBRE OS QUAIS SE DESCONHECE A SITUAÇÃO FACE AO CONSUMO 
DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ILÍCITAS E/OU MEDICAÇÃO NÃO PRESCRITA 

 
No presente estudo identifica-se um conjunto de 76 indivíduos acompanhados por projetos de 

RRMD sobre os quais não se tem qualquer informação relativamente ao consumo de substâncias 

psicoativas ilícitas e/ou medicação não prescrita. Neste ANEXO, apresenta-se uma breve 
descrição deste subgrupo de utentes e, quando pertinente, uma comparação com o subgrupo 

de 279 utentes com consumo conhecido de substâncias (ao longo da vida). 

 
Projetos que acompanham os utentes 
 
De entre os 76 utentes sobre os quais não se obtiveram dados relativamente ao consumo de 
substâncias, praticamente todos foram acompanhados pelo projeto Aproximar, tendo sido os 

restantes acompanhados pelos projetos Porto+Seguro e GAT-UP (Tabela I). 

 

Tabela I. Utentes caraterizados por projeto 
2011 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Caraterização da intervenção realizada 
 
De entre os 76 indivíduos sobre os quais se desconhece a sua situação face ao consumo, 74  já 

foram alvo de acompanhamento e 17 de encaminhamento, até à conclusão da sua 
caraterização. Os acompanhamentos efetuados foram sobretudo de natureza social, sendo de 

destacar o nível do atendimento psicossocial (92,1%) e apoio alimentar (81,6%)76. 

 
Comparando este subgrupo de utentes com o subgrupo de 279 indivíduos com consumo 

identificado, verifica-se que nestes, o atendimento psicossocial é também o tipo de 
acompanhamento mais implementado. No entanto, o segundo tipo de acompanhamento mais 

comum no subgrupo de consumidores consiste na educação para práticas de consumo de 

menor risco, enquanto no subgrupo de indivíduos sobre os quais se desconhece se consomem ou 
não, o segundo tipo de acompanhamento mais concretizado é o apoio alimentar. Verifica-se 

ainda que no subgrupo de indivíduos com consumo identificado ocorre um acompanhamento 

relativo à toxicodependência e uma maior expressão de serviços no domínio da saúde (Tabela 
II). 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
76 Consultar Glossário para uma descrição de serviços. 
 

Projetos apoiados 
Utentes 

caraterizados 
(Nº)  

Aproximar  56 
Porto + Seguro 11 

GAT-UP 9 

TOTAL 76 
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Tabela II. Utentes acompanhados (com ou sem consumo conhecido) por tipo de serviço (*) 

2011 

 

(*)Questão de resposta múltipla.  

(**) Apesar de ser feita referência a este tipo de acompanhamento, optou-se por não enquadrar estes indivíduos enquanto 
consumidores de substâncias ilícitas e/ou medicação não prescrita ao longo da vida em virtude de não ser possível determinar 
relativamente a que tipo de consumo é feita esta educação. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 

No que diz respeito aos encaminhamentos concretizados até à conclusão da caraterização, 

observa-se que para esta população (consumo desconhecido), concretizaram-se 
encaminhamentos sobretudo para o Centro de Saúde e Segurança Social (14,5%). 

 
Efetuando uma comparação com o perfil de encaminhamentos da população com consumo 

conhecido, verifica-se que nesta, a estrutura para a qual foram encaminhados mais utentes foi a 

Equipa de Tratamento. A percentagem de utentes encaminhados para o Centro de Saúde é 
semelhante mas a percentagem de indivíduos encaminhados para a Segurança Social é 

bastante inferior. 

 
Verifica-se ainda que, no subgrupo de utentes com consumo identificado, a diversidade de 

estruturas para as quais é realizado encaminhamento é bastante superior à do outro subgrupo de 
utentes (Tabela III). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Serviços prestados 

Utentes alvo de acompanhamento 

Consumo 
desconhecido (%) 

(n=76) 

Consumo 
conhecido (%) 

(n=279) 

Programa de Troca de Seringas .. 11,8 

Distribuição de outro tipo de material .. 36,2 

Cuidados de higiene 9,2 9,7 

Apoio alimentar 81,6 38,7 

Apoio psicológico 7,9 41,2 

Atendimento psicossocial 92,1 87,8 

Educação para práticas de consumo de menor risco (**) 3,9 48,7 

Consultas médicas .. 35,8 

Programa de Substituição Opiácea .. 27,6 

Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (VIH) 2,6 2,9 

Outro tipo de rastreio 10,5 12,5 

Cuidados de enfermagem 14,5 16,8 

Vacinação .. 2,9 

Terapêutica medicamentosa 1,3 6,1 

Intervenções em situação de urgência 1,3 14,3 

Outro acompanhamento 1,3 2,5 
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Tabela III. Utentes encaminhados (com ou sem consumo conhecido) por tipo de estrutura (*) 
2011 

Estruturas 

Utentes alvo de encaminhamento 

Consumo 
desconhecido (%) 

(n=76) 

Consumo 
conhecido (%) 

(n=279) 

Hospital (internamento) .. 3,9 

Hospital, consulta de Infecciologia .. 3,2 

Outro tipo de consulta em hospital .. 4,3 

Centro de Saúde 14,5 15,1 

Equipa de Tratamento .. 16,8 

Comunidade Terapêutica .. 1,8 

Unidade de Desabituação .. 2,5 

Centro Dia .. 0,7 

Centro de Avaliação e Deteção (VIH) 1,3 2,2 

Centro Diagnóstico Pneumonológico .. 7,9 

Gabinete de Apoio .. 12,5 

Centro de Acolhimento .. 7,5 

Outro tipo de alojamento 1,3 3,6 

Segurança Social 14,5 7,5 

Outras instituições/outros encaminhamentos 3,9 7,9 

 

(*)Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Caraterização Sociodemográfica 
 
A maioria (50,7%) dos indivíduos é do género masculino. No grupo das mulheres, 1 estava grávida 

à data da caraterização (Tabela IV). 

Tabela IV. Género  
2011 

 Categoria(s)  Utentes (%) 

Género 
(n=73) 
 

Masculino 

Feminino 

50,7 

49,3 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

Em média, têm 40 anos de idade, sendo que 1 indivíduo tem 15 anos e 1 tem 79. As situações 
mais comuns consistem nos utentes com 26 anos (4 casos) e com 45 anos (4 casos). Em termos de 

grupos etários, verifica-se que a maior percentagem de utentes (27,6%) tem entre 45 e 54 anos 
(Tabela V).  
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Tabela V. Idade  
2011 

 Categoria(s)  % / Média 
 

  
 
 
 
 
Grupo etário 
(n=76) 
 

 
 

 

 

15-24 anos 

25-34 anos 

35-44 anos 

45-54 anos 

55-64 anos 

65-74 anos 

75-84 anos 

 

19,7 

19,7 

14,5 

27,6 

15,8 

1,3 

1,3 

Idade Média 
Idade Média 

 40 anos 
Valor Mínimo 
Valor Mínimo 

 15 anos 
Valor Máximo 
Valor Máximo 

 79 anos 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

89,2% dos indivíduos são de nacionalidade portuguesa e 10,8% de outra nacionalidade (Tabela 
VI).  

Tabela VI. Nacionalidade  
2011 

 Categoria(s)  Utentes (%)  

Nacionalidade 
(n=74) 

Portuguesa 

Outra 

89,2 

10,8 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

As fontes de rendimento mais comuns são os subsídios temporários (apontados por 33,3% dos 
utentes) e a reforma/pensão (referido por 22,7% dos utentes) (Tabela J).  

Tabela VII. Fontes de Rendimento(*) 

2011 

 Categoria(s)  Utentes (%)  

Fontes de 
Rendimento 
(n=66) 

Subsídio Temporário 33,3 

Reforma/Pensão 22,7 

A cargo de familiares 21,2 

Rendimento do trabalho 12,1 

Outra Fonte de Rendimento 10,6 

Mendicidade 7,6 

Atividades ilícitas 1,5 

 

(*)Questão de resposta múltipla. 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 



 

De entre os 39 indivíduos sobre os quais foi possível obter informação relativamente ao número 

de anos de desemprego77 (período temporal diretamente anterior à situação atual), constata
que, em média, estes têm 3 anos de desemprego, sendo que, à data da caraterização,

indivíduos estavam desempregados há apenas 1 mês e 1 indivíduo estava desempregado há 25 

anos. A situação mais comum consiste contudo em 2 anos de desemprego.

Mais de metade (52,8%) dos indivíduos vive em alojamentos familiares de categoria “familiar 

clássico”78, sendo no entanto de destacar a percentagem de indivíduos que habita em 

condições precárias ou na ausência total de qualquer condição a este nível: na rua (18,1%) e em 
alojamentos familiares não clássicos

consensualizada no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo, 
conclui-se a partir dos dados presentes que 

Sem Abrigo (Gráfico I). 

Gráfico 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI

De entre os 14 indivíduos sobre os quais se obteve informação relativamente ao número de anos 
em que estão em situação de Sem Abrigo

atual), verifica-se que, em média, encontram
estão sem abrigo há 1 mês, enquanto 1 está sem abrigo há cerca de 18 anos. A situação mais 

comum consiste nos indivíduos que estão sem abrigo há 1 mês.

37,3% dos utentes estudados vivem sozinhos. Por outro lado, 36,0% vive com o/a companheiro/a 
e 25,3% com os filhos (Tabela VIII

 

 

                                                 
77 Consultar o Guião de Preenchimento da 
utilizado (ANEXO I). De referir que, no preenchimento das Fichas de Caraterização sugeriu
considerassem as pessoas que não tinham um Rendimento do Trabalho (estável ou ocasional).
78 Consultar o Guião de Preenchimento da 
familiar clássico” utilizado (ANEXO I).  
79 Consultar o Guião de Preenchimento da 
familiar não clássico” utilizado (ANEXO I).  
80 Consultar o Guião de Preenchimento da 
utilizado (ANEXO I).  
 

18,1%

Familiar Clássico

indivíduos sobre os quais foi possível obter informação relativamente ao número 

(período temporal diretamente anterior à situação atual), constata
têm 3 anos de desemprego, sendo que, à data da caraterização,

indivíduos estavam desempregados há apenas 1 mês e 1 indivíduo estava desempregado há 25 

anos. A situação mais comum consiste contudo em 2 anos de desemprego. 

Mais de metade (52,8%) dos indivíduos vive em alojamentos familiares de categoria “familiar 

, sendo no entanto de destacar a percentagem de indivíduos que habita em 

condições precárias ou na ausência total de qualquer condição a este nível: na rua (18,1%) e em 
alojamentos familiares não clássicos79 (18,1%). Considerando a definição de Sem 

consensualizada no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo, 
se a partir dos dados presentes que 36,2% dos indivíduos se encontram em situação de 

Gráfico I. Tipo de Alojamento (n=72) 
2011 

RMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

De entre os 14 indivíduos sobre os quais se obteve informação relativamente ao número de anos 
em que estão em situação de Sem Abrigo80 (período temporal diretamente anterior à situação 

em média, encontram-se há 1 ano nesta situação, sendo que 7 indivíduos 
estão sem abrigo há 1 mês, enquanto 1 está sem abrigo há cerca de 18 anos. A situação mais 

comum consiste nos indivíduos que estão sem abrigo há 1 mês. 

utentes estudados vivem sozinhos. Por outro lado, 36,0% vive com o/a companheiro/a 
% com os filhos (Tabela VIII). 

 
nto da Ficha de Caraterização do Utente (2011) relativamente ao conceito de “desemprego” 

preenchimento das Fichas de Caraterização sugeriu-se que, para efeitos de resposta, 
as pessoas que não tinham um Rendimento do Trabalho (estável ou ocasional). 

nto da Ficha de Caraterização do Utente (2011) relativamente ao conceito de “alojamento 

nto da Ficha de Caraterização do Utente (2011) relativamente ao conceito de “alojamento 

nto da Ficha de Caraterização do Utente (2011) relativamente ao conceito de “sem abrigo”

52,8%

18,1%

18,1%

11,1%

Familiar Clássico Rua Familiar Não Clássico Hotelaria e similar
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indivíduos sobre os quais foi possível obter informação relativamente ao número 

(período temporal diretamente anterior à situação atual), constata-se 
têm 3 anos de desemprego, sendo que, à data da caraterização, 2 

indivíduos estavam desempregados há apenas 1 mês e 1 indivíduo estava desempregado há 25 

Mais de metade (52,8%) dos indivíduos vive em alojamentos familiares de categoria “familiar 

, sendo no entanto de destacar a percentagem de indivíduos que habita em 

condições precárias ou na ausência total de qualquer condição a este nível: na rua (18,1%) e em 
(18,1%). Considerando a definição de Sem Abrigo 

consensualizada no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo, 
dos indivíduos se encontram em situação de 

 

De entre os 14 indivíduos sobre os quais se obteve informação relativamente ao número de anos 
(período temporal diretamente anterior à situação 

nesta situação, sendo que 7 indivíduos 
estão sem abrigo há 1 mês, enquanto 1 está sem abrigo há cerca de 18 anos. A situação mais 

utentes estudados vivem sozinhos. Por outro lado, 36,0% vive com o/a companheiro/a 

(2011) relativamente ao conceito de “desemprego” 
, para efeitos de resposta, se 

relativamente ao conceito de “alojamento 

relativamente ao conceito de “alojamento 

relativamente ao conceito de “sem abrigo” 
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Tabela VIII. Coabitação (*)  
2011 

 Categoria(s)  Utentes 
(%) 

Situação de 
coabitação 
(n=75) 

Sozinho  

Com companheiro   

Com filhos 

Com os pais 

Com outros 
familiares 

Com amigos 

37,3 

36,0 

25,3 

9,3 

9,3 

5,3 

 

(*)Questão de resposta múltipla 

Fontes Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Caraterização do consumo de substâncias 
 
De entre estes 76 indivíduos, 2 consumiram álcool de forma abusiva ao longo da vida. 

 
Prática de relações sexuais sem preservativo 
 
27,0% dos indivíduos tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida e 17,5% nos 
últimos 30 dias. Analisando este período temporal, verifica-se que esta prática de risco ocorreu 

essencialmente em contexto de relação com parceiro ocasional (considerando as categorias 

propostas). 
 

Comparando os dados relativos a esta prática de risco com o subgrupo de utentes com 

consumo conhecido, constata-se que, neste último, a prevalência da prática de relações sexuais 
sem preservativo ao longo da vida é superior, enquanto esta prevalência relativamente aos 

últimos 30 dias é inferior.  
 

Considerando o período “ao longo da vida” para cada uma das categorias estudadas (a troco 

de dinheiro ou qualquer vantagem, com parceiro ocasional ou com parceiro infetado), as 
prevalências desta prática são sempre superiores no subgrupo de utentes com consumo 

conhecido de substâncias (Tabela IX) 
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Tabela IX. Relações sexuais sem preservativo em três períodos temporais consoante o 
conhecimento face ao consumo e o tipo de parceiro(*)  

2011 

Relações sexuais  
sem preservativo      

Longo da vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias 
Cons. 
Conh. 

Cons. 
Desc. 

Cons. 
Conh. 

Cons. 
Desc. 

Cons. 
Conh. 

Cons. 
Desc. 

  A troco de qualquer vantagem 
 (n) 197 64 198 64 204 64 
 Utentes (%) 8,6 .. 2,5 .. 1,0 .. 

 
  Com parceiro ocasional 

 (n) 205 64 203 64 207 64 
 Utentes (%) 42,9 25,0 18,7 18,8 10,1 17,2 

 
  Com parceiro infetado 

 (n) 164 63 181 63 190 63 
 Utentes (%) 6,7 1,6 1,1 1,6 1,1 .. 

 
  Em qualquer das situações anteriores 

 (n) 201 63 194 63 197 63 
 Utentes (%) 46,3 27,0 21,6 20,6 12,2 17,5 

 
 

(*) Questão de resposta múltipla. 

Cons. Conh. – Consumo conhecido (ao longo da vida)   Cons. Desc. - Consumo desconhecido 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI  

 
Dados Clínicos 
 
38 utentes (97,4%) já fizeram algum tipo de rastreio relativamente a doenças infeciosas ao longo 

da vida. Em particular, 34 (70,8%) fizeram rastreio para o VIH, 32 (68,1%) para as Hepatite B e C, 31 
(66,0%)para a Tuberculose e 4 (80,0%)para outra situação clínica81. 

 

VIH 
 

De entre os utentes que fizeram análises relativamente ao VIH, verifica-se que a maioria foi 
realizada em 2011 (12 casos/54,5%) e 2010 (8 casos/36,4%), para 22 respondentes. Em nenhum 

utente foi identificado VIH.  

 
Hepatite B 
 

De entre os utentes que fizeram análises relativamente à Hepatite B, verifica-se que a maioria foi 
realizada em 2011 (10 casos/55,6%) e 2010 (6 casos/33,3%) para 18 respondentes, tendo um 

utente Hepatite B. 
 
Hepatite C 

De entre os utentes que fizeram análises relativamente à Hepatite C, verifica-se que a maioria foi 
realizada em 2011 (12 casos/66,7%) e 2010 (4 casos/22,2%) para 18 respondentes, não tendo 

nenhum utente Hepatite C. 

 
 
 
 
 

                                                 
81 Note-se que os dados clínicos apresentados relativamente ao VIH, Hepatite B, Hepatite C, Tuberculose e “Outras situações” são 
apenas indicativos da deteção dos respetivos micro-organismos e baseiam-se, em parte dos casos, na informação dos utentes e 
não a partir da consulta dos resultados das análises. De todo o modo, apesar das limitações apontadas, considera-se que a 
informação apresentada permite de alguma forma ilustrar o que poderá ser a prevalência deste tipo de situações clínicas nesta 
população, devendo a sua interpretação nortear-se contudo pelas limitações apontadas.  
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Tuberculose 
 
De entre os utentes que fizeram análises relativamente à Tuberculose, verifica-se que a maioria foi 

realizada em 2011 (11 casos/61,1%) e 2010 (5 casos/27,8%), para 18 respondentes, não tendo 

nenhum utente tuberculose. 
 

 

Problemas Judiciais e Outros 

 
Em 72 utentes caraterizados com informação conhecida, nenhum esteve preso nos últimos 12 
meses e 3 têm problemas judiciais atualmente. De entre estes, 2 têm processos em curso em 

tribunal. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

Contextualização dos utentes da RRMD face aos utentes das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV

Contextualização dos utentes da RRMD face aos utentes das 
estruturas de tratamento
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Contextualização dos utentes da RRMD face aos utentes das 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DOS UTENTES DA RRMD FACE AOS UTENTES DAS ESTRUTURAS DE TRATAMENTO 

 
 

Dados sociodemográficos de utentes de diversas estruturas 
 2011 

 

Estrutura/Rede (Nº e % de consumidores) 

Amb. 
Púb. 

UD 
Púb. 

UD Lic. CT Púb. CT Lic. 
CD 

Púb. 
CD Lic. 

PJ 
RRMD 

Utentes n=38292 n=1557 n=282 n=134 n=3996 n=79 n=306 n=355 

Género 

Masculino 
31124 
(81,7) 

1308 
(84,0) 

170 
(85,0) 

105 
(78,4) 

3018 
(83,6) 

55 
(78,6) 

225 
(83,3) 

275 
(80,9) 

Feminino 6982 249 30 29 591 15 45 65 

Desconhecido 186 .. 82 .. 387 9 36 15 
 

Grupo Etário 

≤ 24 anos 3160 52 14 12 477 2 8 34 

25-34 anos 7907 356 32 46 1008 15 60 92 

35-44 anos 
16518 
(43,3) 

734 
(48,4) 

104 
(52,0) 

57 
(42,5) 

1295 
(35,9) 

32 
(45,7) 

94 
(34,9) 

123 
(34,6) 

≥ 45 anos 
10521 

(27,6%) 
415 

(26,7%) 
50 

(25,0%) 
19 

(14,2%) 
824 

(22,9%) 
21 

(30,0%) 
107 

(39,8%) 
106 

(29,9%) 

Desconhecido 186 .. 82 .. 392 9 37 .. 

Idade Média 39 40 39 36 37 41 41 39 

 
Nacionalidade 

Portuguesa 
32123 
(83,9) 

1497 
(96,1) 

183 
(64,9%) 

130 
(97,0%) 

3400 
(85,1) 

66 
(83,5) 

254 
(83,0) 

314 
(88,5) 

Estrangeira 2096 60 17 4 177 4 13 33 

Desconhecida 4073 .. 82 .. 419 9 39 8 
 

Situação de Coabitação 

Sozinho 
3662 
(12,0) 

276  
(17,7) 

36 
(18,2) 

20 
(14,9) 

857 
(24,0) 

4 (5,7) 
114 

(42,9) 
129 

(36,4) 

Desconhecido 7866 2 84 .. 430 9 40 1 
 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI (Relatório Anual 2011 – A Situação do País em Matéria de Drogas e  
Toxicodependências) 

 

 
Legenda: 
 
Amb. Púb.- Utentes em Ambulatório na Rede Pública 
UD Púb. – Utentes das Unidades de Desabituação Públicas 
UD Lic. - Utentes das Unidades de Desabituação Licenciadas (os dados dizem respeito a informação 
que deu entrada no IDT,IP até 31/03/2012) 
CT Púb. – Utentes das Comunidades Terapêuticas Públicas 
CT Lic. - Utentes das Comunidades Terapêuticas Licenciadas (os dados dizem respeito a informação 
que deu entrada no IDT,IP até 31/03/2012) 
CD Púb. – Utentes dos Centros de Dia Públicos  
CD Lic. - Utentes dos Centros de Dia Licenciados (os dados dizem respeito a informação que deu 
entrada no IDT,IP até 31/03/2012) 
PJ RRMD – Utentes dos projetos de Redução de Riscos e Minimização de Danos (amostra de utentes 
caraterizados em 2011) 
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Dados sociodemográficos de utentes em Unidades de  
Desabituação Públicas e projetos de RRMD  

2011 
 

 
Estrutura/Rede 

(Nº e % de consumidores) 
UD Públicas PJ RRMD 

Utentes n=1557 n=355 
 

Fontes de Rendimento 

Só Rendimento do Trabalho 370 (23,9) 77 (20,9) 
Rendimento do Trabalho e outras 101 11 
Só Reforma 92 33 

Reforma e Outras 18 1 

Só Familiares 433 (28,0) 49 
Familiares e Outras 213 13 

Só Instituição 8 - 
Instituição e Outras 9 - 

Só RSI 176 54 (17,1) 
RSI e Outras 74 12 

Só Outro Subsídio 115 6 

Outro Subsídio e Outras 33 1 
Só Atividades Ilícitas 18 11 

Atividades Ilícitas e Outras 104 12 
Só prostituição 7 3 

Prostituição e Outras 14 1 

Só Mendicidade/Arrumar carros 18 39 
Mendicidade/Arrumar carros e Outras 36 8 

Só outras fontes de rendimento 8 13 
Outras fontes de rendimento e Outras 14 5 

Desconhecido 12 39 
 

Tipo de Alojamento 

Familiar Clássico 1429 (91,8) 201(58,9) 
Familiar Não Clássico  49 (3,1) 39 
Hotéis, Pensões e Similares 19 24 

Centro de Abrigo 15 5 

Outro Alojamento coletivo de convivência 15 5 
Rua 27 65 (19,1) 
Outro 3 2 
Desconhecido .. 14 

  

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI (Relatório Anual 2011 – A Situação do País em Matéria de Drogas e  
Toxicodependências) 
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Consumo endovenoso ao longo da vida e últimos 30 dias por tipo de estrutura 
2011 

 
Estrutura/Rede (Nº e % de consumidores) 

Consumo Endovenoso 
Amb. 
Púb. 

UD 
Púb. 

UD 
Lic. 

CT 
Púb. 

CT 
Lic. 

CD 
Púb. 

CD 
Lic. 

PJ 
RRMD 

Ao Longo da Vida (%) 23,9 48,5 55,3 36,1 37,7 50,0 56,6 58,9 

Sim 5752 754 110 48 1348 35 150 150 

Não 18263 801 89 85 2223 35 115 105 

Desconhecido 14277 2 83 1 425 9 41 24 

Total de consumidores (LV) 38292 1557 282 134 3996 79 306 279 

 
Últimos 30 dias (%) 18,8 16,3 18,1 11,3 17,2 2,9 15,8 25,9 

Sim 4703 253 36 15 614 2 42 66 

Não 20357 1302 163 118 2957 68 223 189 

Desconhecido 13232 2 83 1 425 9 41 24 

Total de consumidores (LV) 38292 1557 282 134 3996 79 306 279 

 

Fontes: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI (Relatório Anual 2011 – A Situação do País em Matéria de Drogas e 
Toxicodependências) 

 

 
Partilha de material de consumo ao longo da vida por tipo de material e estruturas 

2011 

 Estrutura/Rede (Nº e % de consumidores) 

Partilha de 
material de consumo 

UD 
Púb. 

UD 
Lic. 

CT 
Púb. 

CT 
Lic. 

CD 
Púb. 

CD 
Lic. 

Pj 
RRMD 

Ao longo da vida 

Qualquer material para 
consumo endovenoso (*) (%) 

24,0 18,0 17,9 19,9 34,2 31,4 21,9 

Sim 374 51 24 795 27 96 61  

Não 1155 146 108 2703 42 168 0 

Desconhecido 28 85 2 498 10 42 218 

Total de consumidores (LV) 1557 282 134 3996 79 306 279 

  
Material de outro  
tipo de consumo(*) (%) 

32,9 36,5 36,6 35,6 38,0 47,1 36,6 

Sim 512 103 49 1422 30 144 102 

Não 958 92 81 1753 36 97 0 

Desconhecido 87 87 4 821 13 65 177 

Total de consumidores (LV) 1557 282 134 3996 79 306 279 

       
(*)As percentagens apresentadas são sobre a amostra de consumidores, incluindo os casos desconhecidos, uma vez que uma 
apresentação de percentagens sobre casos válidos daria lugar a uma interpretação menos realista dos dados. 

 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI (Relatório Anual 2011 – A Situação do País em Matéria de Drogas e   
Toxicodependências) 
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Partilha de material de consumo nos últimos 30 dias por tipo de material e estruturas  
2011 

 Estrutura/Rede (Nº e % de consumidores) 

Partilha de  
material de consumo 

UD 
Púb. 

UD Lic. 
CT 

Púb. 
CT Lic. 

CD 
Púb. 

CD 
Lic. 

Pj 
RRMD 

Últimos 30 dias 
Qualquer material para 
consumo endovenoso(*)(%) 

2,1 9,8 0,7 4,2 .. 3,3 5,4 

Sim 33 8 1 168 .. 10 14 

Não 1518 188 132 3354 69 253 .. 

Desconhecido 6 86 1 474 10 43 243 

Total de consumidores (LV) 1557 282 134 3996 79 306 257 

 
Material de outro  
tipo de consumo(*) (%) 

8,9 14,2 11,2 14,1 .. 12,1 12,8 

Sim 139 40 15 563 .. 37 33 

Não 1332 154 115 2548 65 204 .. 

Desconhecido 86 88 4 885 14 65 224 

Total de consumidores (LV) 1557 282 134 3996 79 306 257 
 

(*)As percentagens apresentadas são sobre a amostra de consumidores, incluindo os casos desconhecidos, uma vez que uma 
apresentação de percentagens sobre casos válidos daria lugar a uma interpretação menos realista dos dados. 
 

Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI (Relatório Anual 2011 – A Situação do País em Matéria de Drogas e  
Toxicodependências) 

 

Prevalência de Situações Clínicas por tipo de estrutura 
 2011 

 
Estrutura/Rede (% de consumidores) 

Situação Clínica 
Amb. Púb. UD CT CD (*) PJ RRMD 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

VIH 19872 10 1586 10 3180 10 250 34 144 22,2 
Hepatite C 14229 37 1650 47 3166 33 231 65 141 49,6 

Hepatite B 13241 3 1618 2 3137 3 217 4 138 9,4 

Tuberculose 1595 1 1651 0,3 3110 1 124 4 126 7,1 
 

(*)De referir o comentário da Fonte quanto às prevalências de situações clínicas entre os utentes de Centros Dia: “Muito 
provavelmente por (1) serem populações mais fragilizadas comparativamente aos utentes das outras estruturas e (2) existirem 
importantes oscilações anuais na cobertura dos rastreios (em 2011, por exemplo, o aumento das percentagens de positividade para 
algumas doenças infeciosas coincide com uma grande diminuição da cobertura dos respetivos rastreios)” (p. 43). 
Fonte: Projetos de RRMD participantes/SICAD: DSMI-DEI (Relatório Anual 2011 – A Situação do País em Matéria de Drogas e  
Toxicodependências) 
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    DSMI-DEI –Direção de Serviços de Monitorização e Informação
    IDT, IP – Instituto da Droga e da Toxicodependência, Instituto Público
    PSO – Programa de Substituição Opiácea
    PSOBLE – Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência
    RRMD – Redução de Riscos e Minimização de Danos  
    RSI – Rendimento Social de Inserção
    SICAD – Serviço de Intervenção 

Lista de Siglas e Abreviaturas

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção de Serviços de Monitorização e Informação 
Instituto da Droga e da Toxicodependência, Instituto Público 

Programa de Substituição Opiácea 
Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência

Redução de Riscos e Minimização de Danos   
Social de Inserção 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência 

Dependências 
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     Apoio psicológico 
“Entende-se que um processo de apoio psicológico mais formal só é possível num determinado 

setting, pelo que só deverão ser 
� nos casos de Equipas de Rua que recorrem a um Gabinete de Apoio/sala da 

Entidade Promotora ou de entidades parceiras para desenvolver este tipo de 
iniciativa, 

� no contexto dos Gabinetes de Apoio,

� no contexto de PSO
Entidade Promotora ou parceiras

Indicadores). 

Atendimento psicossocial 
“Entende-se que um atendimento psicossocial é algo no âmbito do qual se efetua:

� uma avaliação das necessidades do utente a nível psicossocial;

� aconselhamento ao utente relativamente a respostas existentes na comunidade para 

as suas necessidades a este nível
� definição de objetivos com o utente relativamente à dimensão psicossocial

� aconselhamento relativamente aos procedimentos adequados para recorrer aos 
serviços existentes” (Guião de Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores).

 

Cena aberta concentrada  
“Concentrações permanentes de grandes dimensões de utilizadores de drogas numa zona 

crítica, frequentemente na parte central da cidade, caracterizada por 

entretenimento e/ou uma zona de interceção de transportes de dimensão significativa. 
Identificada pelo público em geral e pelas autoridades como uma cena aberta. Dá

elevado nível de confrontação em via da presença de pessoas que são obv
de drogas e da ocorrência do consumo público de drogas”

 

Cena aberta dispersa 
“Pequenas concentrações de utilizadores em vários locais da zona urbana, desde o centro da 

cidade, a intersecções rodoviárias, a zon

concentrações normalmente é móvel e não dura o dia inteiro”
 

Cena oculta 
“Não há concentrações visíveis de utilizadores. Existe uma consciência pública de que naquele 

contexto geográfico se consomem drogas, mas normalmente sem se conseguir distinguir entre 

drogas leves e pesadas. A constatação do consumo de drogas só é possível com a deslocação 
ao contexto residencial onde este ocorre, ou devido a utensílios deixados na via pública 

(exemplo: seringas utilizadas) (Hedrich 

 
     Cuidados de enfermagem 
São exemplos de cuidados de enfermagem a 
tratamento de abcessos, tratando

danos decorrentes de práticas inadeq

Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores).
        

     Encaminhamento 
“Considera-se que se concretizou um encaminhamento quando o utente de facto se dirigiu a um 
serviço específico segundo o aconselhamento do projeto de RRMD (quer se dirija ao serviço 

Glossário

se que um processo de apoio psicológico mais formal só é possível num determinado 

, pelo que só deverão ser consideradas sessões com as seguintes condições reunidas:
nos casos de Equipas de Rua que recorrem a um Gabinete de Apoio/sala da 

idade Promotora ou de entidades parceiras para desenvolver este tipo de 

no contexto dos Gabinetes de Apoio, 

no contexto de PSO-BLE em que esta atividade é desenvolvida num gabinete da 
Entidade Promotora ou parceiras” (Guião de Preenchimento do 

 

se que um atendimento psicossocial é algo no âmbito do qual se efetua:
uma avaliação das necessidades do utente a nível psicossocial; 

ao utente relativamente a respostas existentes na comunidade para 

as suas necessidades a este nível 
definição de objetivos com o utente relativamente à dimensão psicossocial

aconselhamento relativamente aos procedimentos adequados para recorrer aos 
” (Guião de Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores).

 
“Concentrações permanentes de grandes dimensões de utilizadores de drogas numa zona 

crítica, frequentemente na parte central da cidade, caracterizada por 

entretenimento e/ou uma zona de interceção de transportes de dimensão significativa. 
Identificada pelo público em geral e pelas autoridades como uma cena aberta. Dá

elevado nível de confrontação em via da presença de pessoas que são obv
de drogas e da ocorrência do consumo público de drogas” (Hedrich et al., 2008)

“Pequenas concentrações de utilizadores em vários locais da zona urbana, desde o centro da 

cidade, a intersecções rodoviárias, a zonas residenciais degradadas. Cada uma destas 

concentrações normalmente é móvel e não dura o dia inteiro”(Hedrich et al., 2008)

“Não há concentrações visíveis de utilizadores. Existe uma consciência pública de que naquele 

consomem drogas, mas normalmente sem se conseguir distinguir entre 

drogas leves e pesadas. A constatação do consumo de drogas só é possível com a deslocação 
ao contexto residencial onde este ocorre, ou devido a utensílios deixados na via pública 

seringas utilizadas) (Hedrich et al., 2008). 

São exemplos de cuidados de enfermagem a desinfeção de feridas, colocação de pensos, 
, tratando-se de cuidados realizados com o objetivo

danos decorrentes de práticas inadequadas no consumo de substâncias

Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores). 

se que se concretizou um encaminhamento quando o utente de facto se dirigiu a um 
serviço específico segundo o aconselhamento do projeto de RRMD (quer se dirija ao serviço 
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se que um processo de apoio psicológico mais formal só é possível num determinado 

sessões com as seguintes condições reunidas: 
nos casos de Equipas de Rua que recorrem a um Gabinete de Apoio/sala da 

idade Promotora ou de entidades parceiras para desenvolver este tipo de 

BLE em que esta atividade é desenvolvida num gabinete da 
” (Guião de Preenchimento do Relatório Mensal de 

se que um atendimento psicossocial é algo no âmbito do qual se efetua: 

ao utente relativamente a respostas existentes na comunidade para 

definição de objetivos com o utente relativamente à dimensão psicossocial 

aconselhamento relativamente aos procedimentos adequados para recorrer aos 
” (Guião de Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores). 

“Concentrações permanentes de grandes dimensões de utilizadores de drogas numa zona 

crítica, frequentemente na parte central da cidade, caracterizada por industrias de 

entretenimento e/ou uma zona de interceção de transportes de dimensão significativa. 
Identificada pelo público em geral e pelas autoridades como uma cena aberta. Dá-se um 

elevado nível de confrontação em via da presença de pessoas que são obviamente utilizadores 
., 2008).  

“Pequenas concentrações de utilizadores em vários locais da zona urbana, desde o centro da 

as residenciais degradadas. Cada uma destas 

., 2008). 

“Não há concentrações visíveis de utilizadores. Existe uma consciência pública de que naquele 

consomem drogas, mas normalmente sem se conseguir distinguir entre 

drogas leves e pesadas. A constatação do consumo de drogas só é possível com a deslocação 
ao contexto residencial onde este ocorre, ou devido a utensílios deixados na via pública 

desinfeção de feridas, colocação de pensos, 
se de cuidados realizados com o objetivo de minimizar os 

uadas no consumo de substâncias (Guião de 

se que se concretizou um encaminhamento quando o utente de facto se dirigiu a um 
serviço específico segundo o aconselhamento do projeto de RRMD (quer se dirija ao serviço 
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autonomamente ou acompanhado por um elemento do projeto) e foi atendido” (Guião de 

Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores). 
 

       Equipa de Rua  

“As equipas de rua destinam-se a promover a redução de riscos, intervindo no espaço público 
onde o consumo de drogas seja vivido como um problema social. 

Para a prossecução do objectivo previsto (…) as equipas de rua podem: 

a) divulgar utensílios e programas de redução de riscos 
b) fornecer informação no âmbito das dependências 

c) interagir com os consumidores face a situações de risco 
d) intervir nos primeiros socorros face a situações de emergência ou de negligência 

f) substituir seringas, de acordo com a lei” (Artigos 58º e 60º. Decreto-lei nº 183/2001 de 21 de 

Junho). 
 

       Gabinetes de Apoio a toxicodependentes sem enquadramento sócio-familiar 
“Os gabinetes de apoio a toxicodependentes sem enquadramento sócio-familiar são gabinetes 
de triagem, de apoio e de encaminhamento sócio-terapeutico. (…) Destinam-se a contribuir 

para o diagnóstico e melhoria das condições sócio-sanitárias de toxicodependentes 
marginalizados e excluídos e para o seu encaminhamento social e terapêutico. 

Os gabinetes de apoio fornecem serviços de higiene e alimentação mínimos, apoio psicológico e 

social, cuidados de enfermagem, despiste de doenças infecto-contagiosas, preservativos, 
utensílios para consumo endovenoso por troca de seringas de acordo com a lei e apoio médico 

e psiquiátrico, podendo também fornecer serviços de substituição opiácea de baixo limiar nos 

termos legais” (Artigos 6º e 8º. Decreto-lei nº 183/2001 de 21 de Junho). 
     
     Intervenções em situação de urgência 
“Intervenções realizadas com o propósito de reduzir reações graves ou mesmo fatais em 

situações de sobredosagem aguda” (Guião de Preenchimento do Relatório Mensal de 

Indicadores). 
 

       Programa de Substituição Opiácea em Baixo Limiar de Exigência  
“Os programas de substituição em baixo limiar de exigência têm como objectivos: 
a) a redução do consumo de heroína, pela sua substituição por metadona, a ser dispensada 

através de programas de grande acessibilidade, sem exigência imediata de abstinência e em 
instalações adequadas para o efeito; 

b) o aumento e a regularidade dos contactos do consumidor com os profissionais de uma equipa 

sócio-sanitária, que possam concorrer, nomeadamente, para a futura abstinência” (Artigo 42º. 
Decreto-lei nº 183/2001 de 21 de Junho). 

 

    Residente  
Indivíduo que viveu a maior parte do ano precedente (doze meses) no seu alojamento habitual, 

normalmente em comunhão com a sua família direta e onde possui a totalidade ou a maior 
parte dos seus haveres (Conceito do Instituto Nacional de Estatística, acedido em 07/01/2013 

http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema?clear=True). 

 
       Terapêutica medicamentosa 
“O acompanhamento em termos de terapêutica medicamentosa consiste em o próprio projeto 

de RRMD disponibilizar medicação prescrita pelo médico do utente, de acordo com os requisitos 
especificados nesta prescrição. Assim, o utente dirige-se à estrutura de RRMD para tomar a sua 

medicação. Note-se que não se inclui neste âmbito a administração de metadona” (Guião de 
Preenchimento do Relatório Mensal de Indicadores). 
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