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Resumo 

O estudo de consumidores problemáticos implica a realização de uma recolha de dados nos contextos do seu 

quotidiano. Com o objetivo de caracterizar o subgrupo de consumidores de base/crack, extraíram-se os dados 

relativos a 822 indivíduos a partir da base de dados do recenseamento de utentes de estruturas de redução de 

riscos e minimização de danos (2009-2012). Verificou-se que praticamente todos os indivíduos consumiam 

heroína, que tinham uma longa experiência de consumo e que menos de metade havia recorrido a uma estru-

tura de tratamento e conhecia o seu estado serológico. À data, o consumo era essencialmente fumado e espo-

rádico e um número elevado de consumidores partilhava material de consumo, sobretudo para fumar/inalar. 

Os consumidores de base/crack são uma população heterogénea nos diversos parâmetros estudados, não se 

constituindo como uma categoria distinta dos restantes consumidores da amostra analisada. 

Introdução 

Tratando-se de um tipo de consumo 

frequentemente alvo de marginalização 

e «marginalizante», o conhecimento 

sobre os consumidores mais problemáti-

cos implica a sua abordagem nos respe-

tivos contextos de quotidiano.  

No último trabalho realizado sobre os 

utentes das estruturas de RRMD 

(SICAD, 2012) verificou-se que as prin-

cipais substâncias consumidas eram a 

heroína, a cocaína e a cannabis. O pre-

sente estudo tem como propósito carac-

terizar o subgrupo de consumidores de 

cocaína pela via fumada (base/crack).  

Método 

O estudo teve como fonte a base de 

dados do recenseamento de utentes de 

estruturas de RRMD a nível nacional 

(2009-2012). Estes foram recolhidos 

pelos profissionais destas estruturas 

com um questionário de leitura ótica 

disponibilizado pelo IDT, IP, que efetuou 

o tratamento dos dados. Tratando-se de 

uma participação voluntária, os dados 

recolhidos permitiram construir uma 

amostra de conveniência de 2 350 con-

sumidores de substâncias ilícitas. A par-

tir desta extraíram-se os dados relativos 

aos indivíduos com experiência de con-

sumo de base/crack, constituindo-se 

uma amostra de 822 indivíduos. Reali-

zou-se uma análise descritiva e aplicou-

se o Teste do Chi-quadrado para 

α<0.05 com recurso ao SPSS (versão 

14.0) para o estudo das relações entre 

algumas variáveis.  

Resultados 

Nesta amostra, os consumidores de base/crack apresentaram a 

mesma idade média e modal, de 37 anos, com desvio padrão de 8 

anos. Eram essencialmente homens (83%) e portugueses (93%). 

Viviam em alojamentos sobretudo do tipo familiar clássico (60%); 

31% estava sem abrigo. 

 

 

Consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses,    

por substância  

Praticamente todos os consumidores de base/crack nos últimos 12 

meses consumiram heroína no mesmo período, sendo também de 

destacar os que consumiram cannabis, heroína e cocaína, e cocaí-

na, por outras vias. 

Fonte: SICAD/Projetos de RRMD 

Entre os 822 indivíduos com experiência de consumo de base/
crack ao longo da vida (o que inclui os últimos 12 meses e últimos 
30 dias), 741 consumiram esta substância nos últimos 12 meses 
(o que inclui os últimos 30 dias) e 725 nos últimos 30 dias. 

741 Consumidores de base/crack                   

 nos últimos 12 meses (2009-2012) 
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Nos últimos 12 meses, pelo menos um terço destes 

consumidores esteve inserido num programa de 

substituição opiácea (PSO).  

A média de anos de consumo era de uma forma 

geral elevada, com particular ênfase para a cannabis 

(17), heroína (15), cocaína não fumada (14) e 

heroína e cocaína (13). Neste grupo de substâncias,  

a média de anos de consumo de base/crack era a 

mais baixa, de 12 anos.  

 

 

 

 

Acompanhamento anterior em tratamento,  

por estrutura  

Menos de metade referiu ter ido a uma Equipa de 

Tratamento ao longo da vida, sendo esta a estrutura 

mais acedida.  

Fonte: SICAD/Projetos de RRMD 

Situação Clínica, por patologia 

Verificou-se um elevado desconhecimento quanto ao 

estado serológico. Entre quem efetuou o rastreio, 

destaca-se o número de casos com Hepatite C. 

Fonte: SICAD/Projetos de RRMD 

725 Consumidores de base/crack                   

nos últimos 30 dias (2009-2012) 

405 consumiam pelo 
menos 1 substância      

diariamente 

Consumo diário nos últimos 30 dias,              

por substância 

As substâncias consumidas diariamente eram sobre-

tudo a heroína e a base/crack.  

Fonte: SICAD/Projetos de RRMD 

Consumo diário por nº de substâncias                   

Combinações de 2 substâncias que incluem base/crack  

180 indivíduos consumiam apenas 1 substância 

diariamente, dos quais 38 era a base/crack. 304 

consumiram 2 ou mais substâncias diariamente. 

Mais de metade dos consumidores de 2 substâncias/

dia (64 casos) consumiam base/crack com outras 

substâncias. 

Fonte: SICAD/Projetos de RRMD 

741 Consumidores de base/crack                   

nos últimos 12 meses (2009-2012) 
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725 Consumidores de base/crack  nos últimos 30 dias (2009-2012) 

Consumo endovenoso nos últimos 30 dias 

139 consumidores (500 casos sem informação). 

Partilha de material nos últimos 30 dias,       

por material 

234 consumidores referiram esta prática. Em mais 

de metade dos casos o material partilhado foi o tubo 

e/ou cachimbo. 

 

 

 
Fonte: SICAD/Projetos de RRMD 

Com o teste do Chi-quadrado, estudou-se a relação 

entre o consumo de base/crack (38 consumidores 

exclusivos de base/crack nos últimos 12 meses), o 

tipo de alojamento, os comportamentos de risco de 

partilha de material e de utilização inconsistente do 

preservativo nos últimos 12 meses e a situação clíni-

ca. Apenas o teste relativo ao tipo de alojamento 

(estar sem abrigo ou não) e partilha de material 

apresentou resultados conclusivos, embora no senti-

do de não haver uma relação significativa entre o 

consumo de base/crack e estas variáveis. 

 

 

As principais limitações deste estudo prendem-se 

com o tipo de amostragem (conveniência) e a eleva-

da taxa de não resposta nos diversos parâmetros 

estudados, o que dificultou a aplicação de procedi-

mentos de inferência estatística e o alcance das con-

clusões obtidas. 

Discussão e conclusões 

Tomando o tipo de alojamento como um indicador de exclusão social verifica-se que o grupo estudado é clara-

mente heterogéneo. O consumidor de base/crack é na verdade também o consumidor de heroína e, em gran-

de medida, de cannabis. No que diz respeito aos consumos, comportamentos de risco e doenças infeciosas 

identifica-se a necessidade de, a nível local, incrementar o conhecimento sobre o estado serológico e compor-

tamentos de risco com vista ao desenvolvimento de intervenções adequadas. Observa-se um desfasamento 

entre o padrão de consumo e o material assético disponibilizado.  

Apesar da sua experiência de consumo, não estamos perante um grupo de consumidores que se caraterize 

pelo consumo diário de substâncias ilícitas. A este respeito, importa ter em consideração que uma parte des-

tes indivíduos está inserida em programa de substituição opiácea. Por outro lado, refira-se que o consumo 

diário é, mais frequentemente, um policonsumo, no qual se destaca o consumo diário de base/crack e heroí-

na. Ao contrário do que é por vezes veiculado, os resultados permitem sugerir que não é especificamente a 

base/crack (ou a relação do indivíduo com esta) que produz as consequências negativas, na medida em que 

se contesta a presença de uma categoria nosológica do «consumidor de crack», distinto dos outros «tipos» de 

consumidores. 
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