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O presente estudo inscreve-se no âmbito do Modelo de Acompanhamento e Avaliação 

de Projetos de Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) apoiados pelo ex - 
IDT,IP, atual SICAD. Este trabalho é de caráter descritivo e exploratório, tendo como 

finalidade caraterizar uma amostra de utentes na fase inicial da intervenção de projetos de 

RRMD em 2011, situando-os relativamente aos utentes de respostas de tratamento no 
mesmo ano, bem como relativamente a utentes caraterizados em 2004, 2009 e 2010. 

 
A recolha de informação foi realizada pelos projetos de RRMD com o suporte de um 

instrumento comum, a Ficha de Caraterização do Utente. Este instrumento sofreu algumas 

alterações ao longo dos anos, pelo que, os dados de 2004, 2009/2010 e 2011 baseiam-se, 
respetivamente, num modelo um pouco diferente deste instrumento. Deste modo, o estudo 

que se apresenta centra-se essencialmente nas variáveis comparáveis. Os dados foram por 
sua vez tratados pelo IDT,IP/SICAD, tendo-se tido como critério a promoção da 

comparabilidade da informação com outros estudos.  

As amostras analisadas 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. 

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  

Constata-se deste modo que as amostras analisadas são de conveniência, não sendo 
representativas da população acompanhada em cada ano. Como tal, a descrição que se 

apresenta é válida para os utentes estudados. 

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 (representatividade das amostras, recurso a diferentes instrumentos de recolha 

de informação, existência de alguns conceitos imprecisos, incorreções no preenchimento 
dos instrumentos). Contudo, 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.  

UTENTES ACOMPANHADOS PELOS PROJETOS DE RRMD EM 2011 

 

Os utentes caraterizados são oriundos de 9 projetos de RRMD, 5 do Norte do país, 1 do 

Centro e 3 de Lisboa e Vale do Tejo. De entre os 355 indivíduos em análise, a maioria (207) 

foi caraterizado num prazo inferior a 1 mês, constatando-se inclusivamente que 146 
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indivíduos foram caraterizados no primeiro dia de contato. Neste período de tempo, 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. 

Nesta fase, é a componente do apoio social a mais aplicada, destacando-se claramente 

da componente de disponibilização de material para consumo asséptico, por exemplo. Em 
particular, 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 (91,0%).  

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. 

Esta interpretação é 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, 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.  

Por sua vez, no âmbito dos cuidados de saúde, as consultas médicas são o serviço de que 

um maior número de utentes beneficiou (28,2%). 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.  

De entre os 179 indivíduos alvo de encaminhamento, verifica-se que um maior número foi 

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

Tratamento (47). 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.  

Verifica-se assim que 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. 
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Caraterização sociodemográfica 

Neste estudo, constata-se que 80,9% dos utentes são do género masculino, com idades 

compreendidas entre os 25-44 anos (60,5%), sendo a idade média de 39 anos. As principais 
fontes de rendimento são os subsídios temporários (27,2%) e o rendimento do trabalho 

(24,4%). Uma parte importante vive só (36,4%) ou só com os pais (18,9%), sendo que, mais 
de metade habita em alojamento familiar clássico (58,9%). Contudo, note-se que 33,5% são 

sem abrigo1. 

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. 

Nesta amostra, verifica-se a existência de uma relação significativa entre género, fonte de 

rendimento e coabitação. Em particular, o rendimento do trabalho está significativamente 

mais associado aos homens, enquanto no grupo das mulheres se destacam como fontes 
de rendimento os subsídios temporários e o apoio da família. Por outro lado, é mais 

provável os homens viverem sós e as mulheres com o companheiro e/ou filhos. 

A fonte de rendimento relaciona-se por sua vez significativamente com a condição de sem 
abrigo e o tipo de coabitação. Assim, os indivíduos que recorrem à mendicidade e a 

arrumar carros tendem a ser sem abrigo e a viverem sós. Por outro lado, é menos provável 

que os indivíduos que dependem da família sejam sem abrigo ou vivam sós. 

Consumo de substâncias 

78,6% dos utentes já consumiram substâncias ao longo da vida, 75,2% nos últimos 12 meses 
e 72,4% nos últimos 30 dias. Os restantes casos consistem em situações de 

desconhecimento face ao consumo, situação que não é desejável, uma vez que os 
projetos de RRMD se dirigem a consumidores. 

De entre os 279 consumidores ao longo da vida, destacam-se sobretudo os consumidores 

de heroína (77,1%), cocaína (69,2%) e cannabis (61,6%) neste período de tempo. No 

contexto dos consumidores de cada substância, observa-se uma duração média do 
consumo na ordem dos 10 anos, bem como a realização de paragens relativamente a 

praticamente todas as substâncias. 

Em 257 consumidores de substâncias nos últimos 30 dias, ocorre um predomínio do 
consumo de heroína (62,3%), cannabis (35,0%), base de cocaína (34,2%), e cocaína (27,2%) 

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 lugar. 

                                                           
1 Considera-se pessoa sem abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, 
condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre: (a) sem teto, vivendo no 
espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário; ou (b) sem casa, 
encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. 
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A heroína é consumida sobretudo pela via fumada (64,4% dos consumidores de heroína 

nos últimos 30 dias), tal como a base de cocaína (97,6% dos consumidores de base nos 
últimos 30 dias) nos últimos 30 dias. Por sua vez, a cocaína é consumida sobretudo pela via 

injetada (93,0% dos consumidores de cocaína nos últimos 30 dias). Analisando o padrão de 

consumo deste subgrupo de consumidores de cocaína injetada, 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.  

Estas 3 substâncias são consumidas sobretudo 2 a 3 vezes por semana: 62,0% dos 

consumidores de heroína, 58,2% dos consumidores de cocaína e 44,9% dos consumidores 

de base de cocaína, nos últimos 30 dias. Efetivamente, neste período temporal, as 
substâncias consumidas com maior regularidade (diariamente) são a combinação de 

heroína com cocaína 73,7% dos consumidores desta substância nos últimos 30 dias o álcool 
(40,0% dos consumidores desta substância nos últimos 30 dias) e a cannabis (34,9% dos 

consumidores desta substância nos últimos 30 dias). 

Comportamentos de risco 

Nos últimos 30 dias, 75,0% dos utentes fizeram policonsumo de substâncias. A situação mais 

frequente consiste no consumo de 2 substâncias, referida por 55,8% dos utentes, em 
particular o consumo de heroína e cocaína (21,5% dos utentes) e de heroína e base de 

cocaína (18,4% dos utentes). No entanto, 23,3% dos utentes consumiram 3 substâncias nos 
últimos 30 dias, destacando-se a este nível o consumo de heroína, base de cocaína e 

cannabis (referido por 6,7% dos utentes). Os dados recolhidos não permitem, contudo, 

detalhar o padrão de consumo de mais do que 1 substância em simultâneo. 

58,8% dos consumidores de substâncias ao longo da vida  já consumiram por via 
endovenosa alguma vez na vida e 25,9% nos últimos 30 dias. 

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 dias. 

De entre os consumidores que utilizam o consumo endovenoso nos últimos 30 dias, em 
média fizeram-no em 20 dias por mês e 4 injeções por dia. Neste grupo de consumidores, a 

maioria injetou no braço (74,2%), sendo que 56,9% injetou apenas no braço. 

De facto, 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. 

A generalidade dos consumidores por via endovenosa (72,7%) 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.  

Considerando o consumo de substâncias, independentemente da via de administração, 

constata-se que os locais privilegiados para a realização deste consumo são a própria 
casa (referido por 30,2% dos consumidores) e a rua (apontado por 29,0% dos 

consumidores). 
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Se, do ponto de vista das condições de higiene e segurança, a casa 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.  

55,7% dos consumidores (ao longo da vida) já partilharam material para consumo neste 
período temporal e 30,6% dos consumidores nos últimos 30 dias fizeram-no também neste 

período de tempo.  

A especificação do tipo de material partilhado tem por sua vez níveis de resposta muito 

reduzidos, independentemente do tipo de material. Neste contexto, verifica-se que 17,3% 
dos consumidores por via endovenosa (últimos 30 dias) partilharam material para esta via 

de consumo, correspondendo os restantes casos a situações de desconhecimento. Em 

particular, 9,8% partilharam seringa, sendo as prevalências de partilha de algodão (16,3%) 
e recipiente (14,9%) superiores.  

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 superior. 

Paralelamente, na amostra estudada,13,0% dos consumidores de substâncias nos últimos 30 

dias partilharam materiais ou utensílios para outras vias de consumo, correspondendo os 

restantes casos a situações de desconhecimento. Em particular, 34,6% dos utilizadores de 
cachimbo partilharam este utensílio, o mesmo sucedendo a 32,9% dos utilizadores de prata.  

Assim, 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 verifica-se ainda que os níveis de reutilização de utensílios são bastante 
elevados, destacando-se neste Sumário as práticas de reutilização de seringa (referido por 

40,0% dos utilizadores de seringa) e de tubo de snifar/inalar/fumar (referido por 28,6% dos 

seus utilizadores). 

Note-se que a reutilização da seringa 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).  

Ainda no capítulo dos comportamentos de risco, refira-se que 41,7% dos utentes tiveram 

relações sexuais sem preservativo ao longo da vida e 13,5% nos últimos 30 dias. 

Nesta amostra de utentes, observa-se uma relação significativa entre consumo 

endovenoso, nacionalidade, fonte de rendimento e condição de sem abrigo. Assim, nos 
últimos 12 meses, este tipo de consumo tem maior prevalência no grupo de estrangeiros 

(que corresponde a 9,5% da população estudada) do que nos portugueses. Por outro lado, 
nos últimos 30 dias este tipo de consumo é mais provável no grupo de consumidores que 

arruma carros, que recorre à mendicidade e/ou que está sem abrigo. 
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A escolha do local de consumo relaciona-se por sua vez com a condição de sem abrigo e 

a coabitação, uma vez que as pessoas sem abrigo tendem a consumir na rua, enquanto 
as pessoas que vivem com os pais tendem a consumir em casa própria.  

A este respeito refira-se que, 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. 

No contexto específico dos comportamentos de risco, observa-se que o consumo 

endovenoso se associa sobretudo ao consumo na rua ou em edifícios abandonados, bem 

como com a partilha de material de consumo. Por sua vez, a partilha de material de 
consumo é mais provável em contexto de consumo na rua, associando-se ainda à prática 

de relações sexuais sem preservativo. 

Por último, refira-se ainda que, neste grupo de consumidores, os que desinfetam o local de 
injeção tendem a ter a prática de alternar entre zonas de injeção e também a injetarem 

sozinhos. 

Acompanhamento anterior na área da toxicodependência 

59,6% dos consumidores já foram acompanhados em Equipas de Tratamento e 56,0% em 

Programa de Substituição Opiácea ao longo da vida.  

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. 

Na amostra analisada, constata-se que, 37,4% 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 
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construir condições que por sua vez contribuam para a adoção de comportamentos mais 

saudáveis.   

Dados Clínicos 

Praticamente todos (96,8%) os consumidores já foram rastreados alguma vez na vida, 
tendo as análises sido realizadas sobretudo em 2010 e 2011. Porventura, os projetos de 

RRMD terão tido um papel fundamental para o conhecimento da situação de saúde dos 
utentes.  

49,6% dos consumidores têm Hepatite C, 22,8% têm VIH, 9,4% têm Hepatite B e 7,1% 

Tuberculose. De uma forma geral, as prevalências de doenças infeciosas são superiores no 

subgrupo de consumidores por via endovenosa. No contexto das doenças infeciosas, a 
principal comorbilidade consiste na conjugação de VIH e Hepatite C, referida por 14,1% 

dos consumidores. 

Verifica-se que uma elevada percentagem (78,6%) dos consumidores com VIH já fizeram 
tratamento ao longo da vida (57,1% nos últimos 30 dias), o mesmo sucedendo a 33,3% dos 

consumidores com Hepatite C (17,6% nos últimos 30 dias). Em particular, constata-se que, 

de entre os consumidores com VIH, 55,6% aderiu à terapêutica de forma continuada (isto 
é, esteve em tratamento nos períodos “há mais de 1 ano”, “últimos 12 meses, exceto 

últimos 30 dias” e “últimos 30 dias”). No que diz respeito à Hepatite C, tal situação verifica-

se para 17,6% dos consumidores. 

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 Privada, 

revelando a particular vulnerabilidade desta população a este nível. 

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 a elevada percentagem de 

utentes que tomaram medicação, aparentemente de forma continuada nos casos dos 
consumidores com VIH e/ou Hepatite C. 

Problemas judiciais e outros 

Na população caraterizada, verifica-se que 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 (referida por 
46,7% dos utentes com problemas judiciais). 

 

Contextualização dos utentes acompanhados em 2011 face às amostras de  
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 
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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 uma vez que os projetos de RRMD se dirigem a 
consumidores. 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.  

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 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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 atuação.  

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.  

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. 

No grupo dos consumidores (ao longo da vida) a prevalência de partilha de material de 

consumo nos últimos 30 dias mantêm-se relativamente semelhante entre os vários anos 

estudados.  

Comparando as diversas amostras, constata-se que as prevalências das diversas situações 
clínicas estudadas 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%). 

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. 

Considerando sobretudo as amostras de 2004 e 2011, verifica-se que, 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, em 2011parece ser um pouco menos problemático. 
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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 



Caraterização de utentes de projetos de RRMD apoiados pelo SICAD 
 

 
11 

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 


