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RESUMO
Muitos toxicodependentes praticam elevado número de actividades 
ilícitas (roubos, burlas, prostituição, tráfico de droga) devido à neces-
sidade de dinheiro para o seu consumo diário. Outras vezes estas 
actividades são prévias à dependência de drogas e estão relaciona-
das com a envolvente familiar e social.
Os autores apresentam a estatística descritiva dos 1657 toxicode-
pendentes que recorreram a um Centro de Atendimento na cidade 
de Lisboa (CAT Xabregas) entre 1997 e 2003, dando particular ênfase 
aos antecedentes judiciais: detenções, idas a julgamento, penas sus-
pensas e períodos de prisão efectiva, os quais, na sua grande maioria 
(80% das penas de prisão efectiva), foram determinados por crimes 
relacionados com a aquisição de droga ou por posse de substâncias 
proibidas. Analisam-se os antecedentes judiciais consoante a esco-
laridade, a situação profissional, o consumo de heroína, isolada ou 
associada a cocaína ou a comprimidos sedativos.
Palavras-chave: Toxicodependência; Actividades ilícitas; Dados judi-
ciais; Prisão; Heroína associada a cocaína; Heroína associada a 
sedativos.

RÉSUMÉ
Beaucoup de toxicomanes pratiquent des activités illicites (des vols, 
des fraudes, de la prostituition, du trafique de drogue) parce qu’ils 
ont besoin de se procurer l’argent nécessaire à sa consommation 
quotidienne. Il y a des cas où ces activités précédent la dépendance 
aux drogues et se rapportent aux contextes famillial et social.
L’article présente la statistique descriptive des 1657 toxicomanes 
que fréquentaient le CAT Xabregas, à Lisbonne, entre 1997 et 2003. 
On souligne leurs antécédents criminels: les détentions, les peines 
suspendues et les périodes de prison, dans la plus part des cas 
(80% des peines de prison)  motivés par des crimes d’ achat de 
drogues et de possession de substances illicites. On analyse les 
antécédents judiciaires considérant la scolarité, la situation profes-
sionnelle, la consommation d’héroïne, isoleé ou associeé à la cocaïne 
ou aux sédatifs.
Mots-clé: Toxicomanie; Activités illicites; Données judiciaires; Prison; 
Heroïne associée à la cocaïne; Heroïne associée aux sédatifs.

ABSTRACT
Many drug addicts are involved in several illicit activities (thefts, 
frauds, prostitution, drug trafficking) because they need to get 
money for their daily consumption. At other times these activities 
are previous to the drug addiction and are related with social and 
familiar contexts.
This article presents the descriptive statistics for the 1657 drug 
addicts which have been to the CAT Xabregas, in Lisbon, between 
1997-2003, emphazing their judicial records: detentions, trials, sus-
pended sentences and periods of actual imprisonment, which in their 
majority (80% of the imprisonment sentences) were due to having 
bought drugs or to the possession of forbidden substances. We 
analysed the judicial records according to level of education, profes-
sional situation and heroin consumption, isolated or associated with 
cocain or sedatives. 
Key Words: Drug addiction; Illicit activities; Judicial data; Emprisonment; 
Heroin associated with cocain; Heroin associated with sedatives.
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1 – INTRODUÇÃO

No nosso país são bastante raras as informações de 
rotina acerca dos percursos jurídico-penais dos utentes 
dos Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT). 
No entanto, estudos efectuados tanto em Portugal como 
noutros países demonstram que, em comparação com 
a comunidade em sentido alargado, os consumidores 
de drogas estão sobre-representados nas prisões e 
que a criminalidade relacionada com as drogas repre-
senta uma fatia importante dos processos a decorrer 
nos tribunais, sejam eles decorrentes de delitos penais 
por infracção às legislações sobre drogas, de delitos 
cometidos sob os efeitos de drogas ilícitas, de delitos 
cometidos por consumidores para conseguirem obter 
as quantias necessárias para manter o seu nível de 
consumo ou, ainda, processos decorrentes de delitos 
sistémicos cometidos no âmbito do funcionamento dos 
mercados ilícitos de drogas (associação criminosa, su-
bornos, luta por territórios, tráfico, etc.)2.
Tem-se por certo, então, que o fenómeno das dro-
gas está fortemente correlacionado com a reclusão: 
“Na verdade, 73% dos reclusos que estão nas prisões 
portuguesas foram detidos por crimes directa ou indi-
rectamente relacionados com as drogas. Pode-se di-
zer, assim, “que as drogas, e tudo o que está relaciona-
do com o comércio e circulação dessas substâncias e 
com o seu consumo, dominam o panorama prisional3.
No CAT de Xabregas, local onde decorreu este estudo, 
55% dos utentes têm antecedentes judiciais (detenções 
ocasionais, julgamentos, penas suspensas, períodos de 
prisão), estando mais de metade destas situações rela-
cionadas com o tráfico de drogas ilícitas, obtenção de 
dinheiro para a sua aquisição ou actos cometidos sob a 
influência dos tóxicos consumidos. Embora ainda não 
existam dados cientificamente validados para o poder-
mos afirmar taxativamente, a nossa experiência profis-
sional neste campo leva-nos a crer que a situação nos 
outros CAT do país não será muito diferente.
Tendo em conta a situação descrita, acreditamos que 
a análise que adiante é feita da passagem dos utentes 
do CAT de Xabregas pelo sistema jurídico-penal 
constitui uma achega válida para um entendimento 
público mais alargado da indissociabilidade entre o 

consumo e/ou o tráfico de drogas, a passagem de 
uma elevada percentagem de indivíduos ligados a 
essas práticas por sistemas jurídico-penais durante 
períodos mais ou menos alargados das suas vidas e 
a necessidade de recurso a práticas terapêuticas tais 
como aquelas que são utilizadas nos CAT, práticas 
estas que visam reduzir os custos sociais, familiares 
e individuais resultantes dos comportamentos dos 
seus utentes enquanto consumidores.

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL E CLÍNICA

Nas duas últimas décadas, a presença, o consumo 
e o tráfico de drogas mudaram radicalmente a rea-
lidade das prisões. Todos os países da EU e muitos 
fora dela se debatem com problemas graves causados 
por aquelas práticas, conforme é afirmado em diver-
sos artigos, estudos e relatórios (Bennett, 1998, Dillon, 
2001, Fowler, 2001, Torres et al., 2001, Torres e gomes, 
2002, OEDT, 2002);
Nas prisões portuguesas não existem meios adequa-
dos para o combate ao tráfico e ao consumo entre os 
detidos nem para controlar e tratar as suas conse-
quências: dependências física e psicológica, doenças 
infecciosas como a Hepatite C e a SIDA, e a reprodução 
das actividades ilícitas no interior dos muros (extorsão, 
suborno, chantagem, agressões, tráfico de medica-
mentos, prostituição). 
As prisões ocupam uma posição estratégica, no que 
toca à  epidemiologia da infecção VIH e da Hepatite 
C, seja qual for o país que se considere. Com efeito, 
a prevalência da infecção VIH e da Hepatite C entre 
os reclusos é sempre muito superior à registada na 
população em geral. Para tal, concorre o facto de os 
reclusos serem, maioritariamente, oriundos de franjas 
sociais muito específicas que, tradicionalmente, estão 
mais expostas àquele tipo de infecções, e nas quais os 
riscos de comportamento marginal e delinquente são 
geralmente consideráveis4.
Nas cadeias portuguesas os reclusos, sobretudo os 
mais jovens, “(…) têm níveis de formação escolar muito 
abaixo da população média  nos mesmos grupos etários 
e, em congruência com a sua instrução, as profissões 
que desempenhavam em meio livre situam-nos nos 
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sectores de mais baixa qualificação, com vínculos pre-
cários, trabalhos duros e mal remunerados”5.
Existe uma relação estreita entre a população pri-
sional, por um lado, e uma elevada taxa de pobreza 
e problemas relacionados com as drogas, por outro. 
Pelo lado do tráfico, já que, embora sendo uma activi-
dade arriscada, representa uma oportunidade para a 
obtenção de recursos financeiros que, de outro modo, 
estariam vedados a este tipo de população. Pelo lado 
dos consumos, porque “(…) embora não sejam só os 
mais pobres que se encontrem nas prisões, a ver-
dade é que é maior a probabilidade de indivíduos com 
fracos recursos financeiros, situações persistentes 
de insucesso escolar, dificuldades de inserção profis-
sional bem sucedida na vida activa, vivendo em bairros 
degradados, entrarem em trajectórias de consumo 
de drogas e em actos de delinquência para alimentar 
dependências, que mais rapidamente os podem con-
duzir à prisão”6. Acaba por se estabelecer um círculo 
vicioso: prática de actividades ilícitas e entrada em 
percursos de delinquência para obter meios para o 
consumo e/ou tráfico, ida para a prisão, continuação, 
em muitos casos, do consumo e/ou do tráfico no 
interior das instituições, saída em liberdade, reinício 
ou continuação do consumo/tráfico, cometimento de 
novos crimes, regresso ao sistema prisional.
Muitos reclusos têm um aceso restrito aos serviços 
de saúde. Os profissionais de saúde que trabalham 
nas prisões têm escasso contacto com o regime geral 
de saúde; para além disso, frequentemente, não con-
seguem ter acesso a nova formação, o que agrava o 
isolamento dos serviços de saúde dos estabelecimen-
tos prisionais.
Acresce que, conforme notam Rui Abrunhosa gonçalves 
e Cláudia Salém (2002) “(…) a presença de psicopatas 
entre os consumidores de droga (heroína, neste caso) 
é episódica. Esta presença aumenta se tais consu-
midores estiverem associados a um percurso de vida 
criminal mas, ainda assim, de forma pouco significativa. 
Por outro lado, é nos sujeitos com carreira exclusiva-
mente criminal (isto é, que não consomem drogas) que, 
de forma significativa, tendem a surgir psicopatas”7. 
Tendo em conta que, na maioria dos estabelecimentos 

prisionais deste país, as populações consumidora e 
não-consumidora se misturam nas instalações dis-
poníveis, dificilmente se poderá considerar que o 
percurso de encarceramento, tal como está a ser 
cumprido actualmente na esmagadora maioria dos 
casos, venha a promover uma real recuperação dos 
detidos toxicodependentes, embora se tenham verifi-
cado experiências gratificantes neste âmbito, como a 
adaptação ao meio prisional do modelo “Comunidade 
Terapêutica” (veja-se os resultados positivos obtidos 
nas Alas A e g do Estabelecimento Prisional de Lisboa 
e nas Unidades Livres de Drogas de outros E. P.).

3 – DESCRIÇÃO DO CAT E CARACTERIZAÇÃO 
DOS UTENTES

O Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) 
de Xabregas, em Lisboa, faz parte da rede nacional 
de tratamento da toxicodependência do Ministério 
da Saúde, integrada no Instituto da Droga e da 
Toxicodependência (IDT); o Centro serve as cinco fre-
guesias mais orientais da cidade, com as populosas e 
problemáticas zonas dos Olivais e de Chelas e presta 
também apoio ao concelho de Vila Franca de Xira.
Vamos apresentar os dados da Consulta/Ambulatório8, 
a funcionar desde 13/10/1997. Nos seis primeiros anos 
de funcionamento do CAT iniciaram seguimento 1657 
utentes. A caracterização desta população baseia-se 
nos dados fornecidos pelos próprios na entrevista de 
acolhimento e na primeira consulta, quando se inicia o 
tratamento no CAT. A proporção entre os sexos (M/F 
= 4/1) tem sido muito constante ao longo dos anos mas 
a média da idade dos utentes que procuram o CAT tem 
vindo a subir progressivamente (1997 = 28.9; 2003 
= 34.9 anos) sendo o sexo feminino um pouco mais 
jovem (gráfico 1). Na maioria, as habilitações não vão 
além do 2º ciclo completo, estão desempregados e 
vivem com a família de origem. O grau de escolaridade 
é superior no sexo feminino. A proporção de casos de 
desemprego de longa duração é igualmente superior 
para a população feminina, ao que não será alheio o 
seu envolvimento nas tarefas domésticas e o facto de 
55% das mulheres terem filhos, apesar de só metade 
destas viverem com eles (Quadro1).
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A Heroína, isolada ou associada a Cocaína, é a droga 
principal em mais de 90% destes utentes. O consumo 
endovenoso, actualmente, é minoritário e os compor-
tamentos de risco por partilha de seringas e outro 
material têm vindo a diminuir mas ainda são impor-
tantes (Quadro 2)9. 

O início de consumo regular de opiáceos e de cocaí-
na deu-se, em média, depois dos 20 anos. A duração 
média de consumo regular de opiáceos até à primeira 
consulta é de 11.0 anos para os homens e de 8.7 anos 
para as mulheres (Quadros 3 e 4). 

QUADRO 1 – Caracterização dos Utentes acolhidos entre 13/10/97 e 12/10/03

  Masculino Feminino Total

Total de utentes por género N 1339 318 1657

Idade Média de idade 31,8 30,5 31,5
 Máximo de idade 59 53 —

Estado Civil Solteiro(a) 59% 41% 55%
 Casado(a) ou Junto(a) 24% 42% 27%

Habilitações Literárias Sem o 1º ciclo 4% 1% 3%
 Só completou o 1º ciclo (4º ano) 29% 16% 27%
 Só completou o 2º ciclo (6º ano) 36% 31% 35%
 Só completou o 3º ciclo (9º ano) 20% 27% 22%
 Completou o 11º ano ou superior 11% 25% 14%

Situação Profissional / Académica Emprego estável 26% 19% 25%
 Emprego ocasional 11% 5% 10%
 Estudante ou em Formação Profissional 2% 5% 2%
 Desempregado há menos de 1 ano 22% 21% 22%
 Desempregado há mais de 1 ano 34% 44% 36%

 Tem filho(s) 41% 55% 44%

Situação Familiar Vive com companheiro(a) 7% 26% 10%
 Vive com companheiro(a) e filho(s) 9% 10% 10%
 Vive só com filho(s) 1% 3% 1%
 Vive com companheiro(a) e outros familiares 3% 2% 3%
 Vive com companheiro(a) e filho(s) e outros familiares 2% 2% 2%
 Vive com filho(s) e outros familiares 3% 16% 6%
 Vive com outros familiares 61% 30% 55%
 Vive sozinho(a) 7% 5% 7%
 Vive numa instituição ou na rua 5% 3% 4%

Outros dados relevantes Antecedentes de alcoolismo do pai   24%
 Antecedentes de alcoolismo da mãe   2%
 Antecedentes de heroína e/ou cocaína do pai   2%
 Irmã(o)(s) consumidores de heroína e/ou cocaína   14%
 Co-habitação com companheiro(a) consumidor de heroína e/ou cocaína   3%

GRÁFICO 1 – Distribuição por Sexo e grupo Etário
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4 – DADOS JUDICIAIS DOS UTENTES
Mais de metade (55%) tem antecedentes judiciais: 
detenções, julgamentos, penas suspensas, períodos 
de prisão. Mais de metade destas situações (38% 
de todos os utentes) está relacionada com a droga 
(obtenção do dinheiro para a sua aquisição, tráfico 
ou efeito do consumo do(s) tóxico(s)) e são mais 
frequentes no sexo masculino. Já estiveram presos 
24% dos utentes, com uma média de 3,8 anos de en-
carceramento.
Nos Quadros 5 e 6 apresentamos, por sexo e grupo 
etário, a prevalência de antecedentes judiciais por to-

das as causas versus os antecedentes judiciais rela-
cionados com droga e nos Quadros 7 a 10, de forma 
discriminada, a prevalência – todas as causas – de 
detenções, de idas a julgamento, de penas suspensas 
e de antecedentes prisionais.
Por nos parecer serem os aspectos mais relevantes 
para caracterizar esta população e pela repercussão 
que têm nos percursos individuais, vamos utilizar 
apenas as seguintes categorias: Antecedentes Judi-
ciais t.c. (todos os tipos englobados, todas as causas), 
Antecedentes Judiciais por Motivo de Droga (todos os 
tipos englobados) e Antecedentes de Prisão.

QUADRO 2 – Taxas de prevalência na vida e nos últimos 30 dias

 Masculino  Feminino  Total 

 Na Vida 30 dias Na Vida 30 dias Na Vida 30 dias

CONSUMO REGULAR
Opiáceos 92% 86% 90% 80% 92% 86%
Cocaína 55% 50% 53% 44% 54% 49%
Cannabis 77% 44% 58% 30% 73% 41%
Sedativos 38% 32% 34% 27% 37% 31%

CONSUMO ENDOVENOSO       
De qualquer tóxico 64% 40% 52% 23% 62% 36%
De heroína 60% 42% 51% 23% 58% 39%
De Cocaína 65% 56% 46% 35% 58% 52%

Partilha de seringas 19% 6% 16% 6% 18% 6%

Partilha de colher, algodão, etc. 24% 14% 20% 13% 23% 14%

QUADRO 3 – Média de idade de início do consumo regular

 Masculino Feminino Total

Idade de início / Opiáceos 20,6 A. 21,9 A. 20,9 A.

Idade de início / Cocaína 21,9 A. 23,5 A. 22,2 A.

Idade de início / Cannabis 15,7 A. 16,6 A. 15,8 A.

Idade de início / Sedativos 21,1 A. 22,1 A. 21,3 A.

QUADRO 4 – Média de duração do consumo regular

 Masculino Feminino Total

Anos de consumo reg. - Opiáceos 11,0 anos 8,7 anos 10,6 anos

Anos de consumo reg. - Cocaína 8,9 anos 5,9 anos 8,4 anos

Anos de consumo reg. - Cannabis 11,5 anos 9,2 anos 11,1 anos

Anos de consumo reg. - Sedativos 7,8 anos 6,1 anos 7,5 anos
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No gráfico 2, é mostrada a prevalência destes dados 
judiciais nos utentes distribuídos por sexo e grau de 
escolaridade. Pode verificar-se que essa prevalência, 
em qualquer das três categorias de dados judiciais, 
diminui de forma notória quando aumenta o grau de 
escolaridade. O sexo feminino tem, em qualquer das 
categorias e dos graus de escolaridade, uma per-
centagem francamente menor de ocorrências.

QUADRO 5 – Utentes com antecedentes judiciais todas as causas

Idade M F Total

15–19 38% 14% 29%
20–24 59% 27% 50%
25–29 52% 33% 48%
30–34 61% 38% 57%
35–39 65% 48% 62%
40–44 62% 35% 59%
45- 81% 50% 74%
Total 59% 36% 55%
Total n 796 113 909

QUADRO 6 – Utentes com antecedentes judiciais relacionados com droga

Idade M F Total

15–19 25% 7% 18%
20–24 38% 21% 34%
25–29 34% 24% 32%
30–34 45% 26% 42%
35–39 46% 25% 42%
40–44 44% 26% 41%
45- 59% 10% 49%
Total 42% 23% 38%
Total n 557 74 631

QUADRO 7 – Utentes com detenções todas as causas (t.c.)

Idade M F Total

15–19 25% 7% 18%
20–24 47% 25% 41%
25–29 41% 24% 38%
30–34 51% 33% 47%
35–39 56% 38% 53%
40–44 55% 35% 52%
45- 73% 40% 66%
Total 50% 29% 46%
Total n 664 93 757

QUADRO 8 – Utentes levados a julgamento (t.c.)

Idade M F Total

15–19 29% 7% 22%
20–24 33% 18% 29%
25–29 43% 25% 39%
30–34 54% 28% 49%
35–39 57% 32% 53%
40–44 52% 30% 49%
45- 73% 20% 63%
Total 49% 25% 44%
Total n 653 80 733

QUADRO 9 – Utentes com pena suspensa (t.c)

Idade M F Total

15–19 8% — 5%
20–24 14% 7% 12%
25–29 17% 14% 16%
30–34 20% 9% 18%
35–39 19% 13% 18%
40–44 13% 17% 14%
45 + 5% — 4%
Total 17% 10% 16%
Total n 224 33 257

QUADRO 10 – Utentes com antecedentes prisionais (t.c)

Idade M F Total

15–19 4% — 3%
20–24 8% 5% 7%
25–29 20% 8% 17%
30–34 30% 13% 27%
35–39 37% 13% 33%
40–44 35% 26% 34%
45- 59% 10% 49%
Total 27% 10% 24%
Total n 359 33 392

GRÁFICO 2 – Prevalência de Dados Judiciais por Escolaridade
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Na distribuição por Escolaridade existe uma diferença 
significativa entre: 
- Total dos utentes do CAT e os Utentes com Ant. Jud. 
(p<0.0000005)
- Utentes com Ant. Jud. e Utentes com Prisão (p<0.02) 
[teste qui-quadrado]

No gráfico 4, é analisada a prevalência dos mesmos 
dados judiciais por sexo e situação profissional no mo-
mento da primeira entrevista no CAT. Os padrões são 
diferentes para os dois sexos: no masculino, a catego-
ria com maior prevalência de antecedentes é a dos de-
sempregados há mais de 1 ano, seguida da dos utentes 

com emprego ocasional. No sexo feminino, no que 
respeita aos Antecedentes Judiciais todas as causas o 
padrão é idêntico, mas para as outras duas categorias 
(Motivo droga e Prisão) a ordem inverte-se, com maior 
prevalência de antecedentes na categoria Emprego 
ocasional. 

GRÁFICO 3 – Comparação da Escolaridade dos Utentes do CAT e dos Utentes com Antecedentes Judiciais e com Prisão

GRÁFICO 4 – Prevalência de Dados Judiciais por Situação Profissional

GRÁFICO 5 – Comparação da Situação Profissioal dos Utentes do CAT e 
dos Utentes com Antecedentes Judiciais e com Prisão

Na distribuição por Situação Profissional existe dife-
rença significativa entre: 
- Total dos utentes do CAT e os Utentes com Ant. Jud. 
(p<0.0001)
- Utentes com Ant. Jud. sem Prisão e Ut. com Prisão 
(p<0.02) [t. qui-quadrado]
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Nos Quadros 11 e 12 apresenta-se a distribuição dos 
consumidores por via fumada  ou endovenosa e pelo 
consumo de heroína, isoladamente ou associada a 
cocaína (a grande maioria dos utentes) ou a comprimi-
dos sedativos (dois terços dos utentes).

OS UTENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A TOXICODEPENDENTES DE XABREgAS E A SUA PASSAgEM PELO SISTEMA JUDICIAL – PENAL

Nos gráficos 6 e 7 pode ver-se a prevalência de dados 
judiciais nos utentes distribuídos por via de consumo 
(heroína fumada ou tomada por via endovenosa) e pela 
associação do consumo de heroína com o de outras dro-
gas: cocaína ou sedativos, usados de forma ocasional ou 
regular. Os consumidores de heroína por via endove-
nosa têm uma prevalência mais elevada em todas as 
categorias de dados judiciais e em todas as associa-
ções de consumo de heroína com outras drogas. 
No gráfico 6, verificamos que os consumidores de he-
roína já têm, por si só, prevalências elevadas. Mas elas 
sobem ainda mais sempre que existe uma associação 
com o consumo regular de cocaína. Na associação 
do consumo de heroína com o consumo ocasional da 
cocaína, observa-se um aumento apenas nos utentes 
que consomem a heroína por via endovenosa.

 FUM EV Total n

Heroína sem Cocaína 10% 3% 6% 82

Heroína + Coca ocasional 44% 31% 36% 511

Heroína + Coca regular 46% 66% 58% 808

Total 100% 100% 100% 1.401

n 573 828 1.401

QUADRO 11 – Distribuição por Associação de Heroína (Fumada ou 
Endovenosa) e Cocaína

QUADRO 12 – Distribuição por Associação de Heroína (Fumada ou 
Endovenosa) e Sedativos

 FUM EV Total n

Heroína sem Sedativos 47% 26% 34% 491

Heroína + Sed ocasional 26% 26% 26% 370

Heroína + Sed regular 27% 48% 40% 564

Total 100% 100% 100% 1.425

n 588 837 1.425

GRÁFICO 6 – Prevalência de Dados Judiciais por Associação de Heroína 
(Fumada ou Endovenosa) e Cocaína

GRÁFICO 7 – Prevalência de Dados Judiciais por Associação de Heroína 
(Fumada ou Endovenosa) e Sedativos

No gráfico 7, pode constatar-se que a associação da 
heroína com o abuso regular de sedativos aumenta de 
forma constante a prevalência de dados judiciais, en-
quanto a associação da heroína com o abuso ocasional 
desses mesmos sedativos leva a pequenas variações 
de sentido inconstante.
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1 – Uma primeira versão deste trabalho foi apresentada no 
V Congresso Português de Sociologia, que teve lugar na Univer-
sidade do Minho, Braga, em Maio de 2004.

2 – EMCDDA – “Relatório Anual 2003: A Evolução do Fenóme-
no da Droga na União Europeia e na Noruega”, http://ar2003.
emcdda.europa.eu/pt/page036-pt.html.

3 – Anália Cardoso Torres (coord) et al. – “Trajectórias e con-
sumos de drogas nas prisões: Um diagnóstico”, Lisboa, CIES / 
ISCTE, Novembro 2001, pag. 4.

4 – Leon Bernardo – “Aspectos da Infecção pelo VIH nas 
Prisões Portuguesas”, Comunicação apresentada no 1º HIV-
AIDS Congress, Lisboa, 1/11/2000, http://www.aidscongress.
net/article.php?id_comunicacao=21.

5 – Anália Cardoso Torres e Maria do Carmo gomes – “Drogas 
e Prisões em Portugal”, Lisboa, CIES / ISCTE, 2002, pág. 211.

6 – Anália Cardoso Torres e Maria do Carmo gomes – “Drogas 
e Prisões em Portugal”, Lisboa, CIES / ISCTE, 2002, pág. 214.

7 – Rui Abrunhosa gonçalves e Cláudia Salém, 2002, “Droga, com-
portamento criminoso e psicopatia: resultados de um estudo com-
parativo” in TOXICODEPENDÊNCIAS, Vol. 8, nº 3, 2002, pág. 27.

8 – Equipa constituída por 6 Psiquiatras, 7 Psicólogos,                   
2 Técnicos de Serviço Social, 5 Enfermeiros, Técnicos Psi-
cossociais, Auxiliares e Administrativos. No ano de 2003 foram 
realizadas 6313 consultas individuais, 200 sessões de grupo 
com 785 presenças e 790 atendimentos de serviço social.

9 – Na altura do acolhimento alguns tinham já interrompido os 
consumos e/ou encontravam-se em tratamento com Progra-
ma de Manutenção com Metadona numa das duas Unidades 
Móveis de Redução de Riscos e Minimização de Danos que 
operam na área do CAT.

5 – CONCLUSÕES

Constatou-se uma elevada prevalência de Anteceden-
tes Judiciais na população analisada: 55% dos utentes 
tinham antecedentes judiciais devidos a causas diver-
sas; 38% tinham antecedentes judiciais por motivos 
relacionados especificamente com droga; 24% tinham 
cumprido, pelo menos uma vez, algum tempo de pri-
são. Estes valores são semelhantes aos encontrados 
noutros Centros de Atendimento.  
Verificou-se a existência de uma grande regularida-
de ao longo das análises estatísticas efectuadas: com 
efeito, a prevalência de quaisquer dados judiciais é 
sempre maior para o sexo masculino que para o fe-
minino; é igualmente superior sempre que existe um 
consumo regular de outra substância, cocaína ou se-
dativos, associado ao consumo de heroína.
O número de Antecedentes Judiciais diminui com o au-
mento da escolaridade. Esta aparente correlação ne-
gativa pode ser devida a um efeito protector da própria 
escolaridade ou, ainda, a outros factores, tais como o 
contexto social ou alterações psicológicas e de desen-
volvimento que tenham prejudicado a integração e o 
rendimento escolares.
O número de Antecedentes Judiciais aumenta nos uten-
tes desempregados de longa duração ou com empre-
gos ocasionais; o nexo de causalidade entre criminali-
dade/tempo de prisão e ausência de emprego estável 
pode ser bidireccional.
Os consumidores toxicodependentes de heroína por 
via endovenosa têm uma prevalência maior de Ante-
cedentes Judiciais que aqueles que a consomem fuma-
da, tanto nos casos de consumo exclusivo de heroína 
como nos de consumo associado de heroína e cocaína 
ou de heroína e sedativos.
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