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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ACTIVA NO CAT DE AVEIRO
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RESUMO: Com o objectivo de melhor conhecer os utentes em tratamento

ambulatório no Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) de

Aveiro, as autoras realizaram um estudo transversal, baseado na recolha

de informação contida nos registos clínicos dos utentes activos (com

consulta no CAT no período de seis meses), entre Janeiro e Junho de

2006. No presente estudo são descritas algumas das principais caracterís-

ticas sócio-demográficas, hábitos de consumo, e tratamentos efectuados,

com particular ênfase no tratamento actual e situação clínica do ponto de

vista da infectologia (HIV, Hepatites B e C). No final é apresentada uma

pequena discussão dos resultados encontrados.

Palavras-chave: Toxicodependência; Hábitos de Consumo; Doenças

Infecto-contagiosas; Tratamento; Variáveis Sócio-demográficas.

RÉSUMÉ: Pour avoir une meilleure connaissance des malades suivis en

ambulatoire au CAT (Centre de Soins pour le Toxicomane) de Aveiro, les

auteurs ont réalisé une recherche transversalle, basée sur les informations

recueillies des registres cliniques de malades actifs (avec rendez-vous

périodiques aux CAT pendant six mois), entre Janvier et Juin du 2006. Ce

travail d’investigation décrit quelques caractéristiques socio-démogra-

phiques, habitudes de consommation, traitements réalisés, avec spécial

attention au traitement actuel et situation clinique du point de vue des

maladies infectieuses (HIV, hépatites B et C). Par fin, les auteurs font une

discussion des résultats trouvés (et les comparent avec les résultats

d’autres travails).

Mots-clé: Toxicomanie; Habitudes de consommation; Maladies infectieuses;

Traitement; Caractérisation socio- démographique.

ABSTRACT: Aiming to better know the patients in outpatient treatment in

CAT (Treatment Center for Drug Addicts) in Aveiro, the authors carried out

a transversal report, based on the gathering of information from the

clinical records of the active patients (with appointments in CAT for a

period of six months), between January and June 2006. This report

presents some of the main socio-demographical characteristics, addiction

habits and realized treatments, emphasizing the current treatment and

clinical situation from the point of view of the infectiousness (HIV,

Hepatitis B and C). At the end a small discussion on the obtained results

is presented.

Key Words: Drug dependence, Addiction habits; Infectious-contagious

diseases; Treatment; Socio-demographical variables.



1. INTRODUÇÃO

O distrito de Aveiro situa-se na Região Centro de Portugal
Continental, mais concretamente no Litoral Atlântico, na
sub-região do Baixo Vouga, e a sua localização e carac-
terísticas morfológicas sempre estiveram relacionadas às
condições naturais e modos de vida da sua população.
Dotado de boas infra-estruturas de circulação, Aveiro detém
uma boa acessibilidade sendo, por natureza, um “porto” de
entrada e saída não só de bens e mercadorias, mas também
de pessoas. Actualmente a economia do distrito está não só
ligada ao mar (pesca, salicultura, construção naval), como
também ao comércio, à construção civil, às indústrias
químicas e do papel, têxteis e alimentares, mecânicas e
metalomecânicas, fabricação de automóveis, motociclos e
bicicletas, oferecendo por isso uma enorme percentagem de
emprego neste sector. Para além disso, o distrito possui
vários equipamentos sociais (6 hospitais, 12 centros de
saúde) e de educação (com destaque para 5 estabele-
cimentos de ensino superior).
Em termos demográficos, o distrito de Aveiro detém uma
população de aproximadamente 800000 habitantes, sendo
que a área actual de abrangência do CAT de Aveiro (o CAT
de Santa Maria da Feira atende a população da área norte)
diz respeito a uma população residente de 330526 indiví-
duos, sendo a maioria das famílias de tipo clássico.
Conclui-se, deste modo, que a referida área de abrangência
se caracteriza por uma elevada densidade populacional,
relativamente jovem, marcada pela oferta de um elevado
número de postos de trabalho e, consequentemente, pela
procura não só dos mesmos mas da qualidade de vida que
oferece. Dada a diversidade referida anteriormente, a
população que recorre ao CAT de Aveiro deverá também ela
estar em consonância com todo este panorama pelo que
apresentaremos a sua caracterização.
A pesquisa foi feita a partir da análise de 797 processos
clínicos, pertencentes aos utentes cujo último contacto com
o CAT ocorreu há menos de seis meses (utentes activos).
Como tal, uma das limitações à generalização dos resultados
deste estudo, é que o mesmo não corresponde à população
total atendida por este serviço desde a sua criação, sendo,
porém, esta operacionalização a que permite um conhecimento
mais actualizado das características da referida população. 
Pretende-se, também, com este estudo acentuar a

importância de desenvolver outros, de forma sistemática e
homogeneizada, no sentido de sistematizar as caracterís-
ticas destes utentes, suas principais problemáticas e formas
mais adequadas de abordagem terapêutica e social.

2. METODOLOGIA

A) População e Amostra
Tendo iniciado a sua actividade a 27 de Maio de 1995, o
CAT de Aveiro atendeu 3099 utentes até ao dia 30 de
Junho de 2006. Tal como referido anteriormente, no pre-
sente estudo a amostra cinge-se aos utentes activos,
procurando-se assim um melhor conhecimento daqueles
que na actualidade frequentam este serviço, bem como das
respostas actuais do mesmo. Assim sendo, no período
compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2006
(período uniformemente estabelecido para ‘população
activa’), o serviço atendeu 797 utentes, correspondendo
estes a 25,7% do total atendido até ao momento.

B) Método de Estudo
Para a recolha de dados foram consultados os processos
clínicos dos respectivos utentes, sendo que: 

a) as variáveis sócio-demográficas consideradas foram:
o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, as habi-
litações literárias, a situação laboral e a situação de
coabitação;
b) os hábitos toxicofílicos obtidos através de: idade do
primeiro consumo de drogas, droga de início, idade do
primeiro consumo de heroína/droga principal, frequên-
cia dos consumos da droga principal, via de adminis-
tração da droga principal, utilização endovenosa na
vida, partilha de material na vida e existência ou inexis-
tência de tratamentos anteriores; 
c) a situação clínica relativamente a doenças infecto-
-contagiosas, nomeadamente no que diz respeito à
infecção por VIH e Hepatites B e C; 
d) situação clínica actual correspondente ao tipo de
programa de tratamento e à frequência dos vários tipos
de consulta.

De referir que, enquanto as alíneas a e b se reportam à
situação dos utentes no momento da primeira consulta, as
alíneas c e d dizem respeito aos últimos resultados
conhecidos das análises e ao tipo de tratamento e consulta
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actual, respectivamente.
Para além das variáveis anteriores, consideramos ainda a
data da primeira consulta (mais concretamente o ano da
mesma), uma vez que grande parte dos utentes activos fez
a sua inscrição no CAT em anos anteriores.

C. Tratamento dos Dados
Todos os dados apresentados foram retiradas do programa
SIU aos quais foram aplicados procedimentos estatísticos
simples, no sentido de facultar resultados ao nível descri-
tivo, para tal foi criada uma base de dados informatizada
(SPSS – 12.0 for Windows).

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A. Variáveis Sócio demográficas
O estudo da distribuição por sexo dos 797 utentes activos,
com o diagnóstico de Perturbação por Dependência de
Substâncias, permitiu verificar uma razão aproximada de 4
homens para 1 mulher, o que em termos de percentagem
se traduz por 81,2% para 18,8%, respectivamente. A média
de idades da amostra foi de 33,06 (+- 7,262) anos, com
mínimo de 15, máximo de 56 e moda de 32 anos. Verifica-
se ainda que 47,3% dos utentes activos apresentam idades
entre os 30 e os 39 anos. Relativamente à nacionalidade
dos utentes, a grande maioria é de origem portuguesa
(95,2%), sendo que dos restantes 1,4% pertencem à União

Europeia, 1% a países lusófonos e 2,4% a outros. Quanto ao
estado civil, verificou-se um predomínio de indivíduos
solteiros (63,2%), em relação aos casados (26,3%), existindo
apenas 9,7% de divorciados e 0,4% de viúvos (de
acrescentar que 0,4% não apresentavam esta variável na
ficha de entrada). No que respeita a escolaridade, verificou-
se que é relativamente baixa. Mais concretamente, 88,9%
dos utentes tem uma escolaridade inferior ou igual ao
9ºano, dos quais 2% são analfabetos ou sem escolaridade,
17,6% tem apenas o 1ºciclo do ensino básico, 42,7% o
2ºciclo e 26,6% o 3ºciclo. Dos restantes 13,1%, 8,8%
referem-se ao ensino secundário ou equivalente e 1,6% ao
ensino superior (0,8% não apresentavam esta variável na
ficha de entrada).
Em relação à situação profissional constatou-se que 43,4%
dos utentes se encontravam activos, enquanto os restantes
52% estavam inactivos por desemprego, reforma, baixa
médica, invalidez ou porque nunca trabalharam. É ainda de
referir que, do conjunto de utentes, 3,8% é estudante (0,8%
não apresentavam esta variável na ficha de entrada). No que
concerne à situação de coabitação, a grande maioria dos
utentes encontrava-se a viver com a família de origem (46%).
De notar que 5,6% residia em contexto de família alargada,
19,6% em contexto de família nuclear, 5,5% sozinhos, 1,3%
com amigos e 16,8% noutros, como por exemplo, em
Estabelecimento Prisional, Comunidade Terapêutica, ou outro
(5,1% não apresentavam esta variável na ficha de entrada).
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Variáveis % n Variáveis % n Variáveis % n
Sexo Escolaridade Idades
Masculino 81,2 647 Analfabetos 2,0 16 15-19 2,0 16
Feminino 18,8 150 1ºCiclo EB 17,6 140 20-24 11,5 92
Estado Civil 2º Ciclo EB 42,7 340 25-29 18,7 149
Solteiros 63,2 504 3º Ciclo EB 26,6 212 30-34 25,8 206
Casados 26,3 210 12º Ano 8,8 70 35-39 21,5 171
Divorciados 9,7 77 Lic./Bach. 1,6 13 40-44 14,1 112
Viúvos 0,4 3 Desconhecidos 0,8 6 45-49 5,8 46
Desconhecido 0,4 3 50-54 0,4 3

55-59 0,3 2
Nacionalidade Situação Laboral Coabitação
Portuguesa 95,2 759 Empregados 42,5 339 Família Origem 46,0 367
União Europeia 1,4 11 Formação Família Nuclear 19,6 156
Países Lusófonos 1,0 8 Profissional 0,9 7 Família Alargada 5,6 45
Outro 1,9 15 Desempregados 49,8 397 Sozinho 5,5 44
Desconhecido 0,5 4 Inactivos 0,6 5 Amigos 1,3 10

Estudantes 3,8 30 Outro 16,8 134
Desconhecidos 2,4 19 Desconhecido 5,1 41

Quadro 1 – Resumo das Variáveis Sócio demográficas



B. Hábitos Toxicofílicos
Em termos de hábitos toxicofílicos verificou-se que a média
de idades do primeiro contacto com substâncias ilícitas foi
de 15,85 anos (+- 3,526) (com um mínimo de 10 anos e
máximo de 45 anos, sendo a moda de 16, de n=658), do
primeiro consumo de heroína (droga principal) foi de 20,32
anos (+- 5,239), do primeiro consumo de heroína por via
endovenosa foi de 22,63 anos (com um mínimo de 10 anos e
máximo de 42 anos, sendo a moda de 20 anos, de n=165) e
do primeiro contacto com o CAT foi de 28,72 anos (+- 6,827).
A maioria dos utentes activos iniciou a sua história de
consumos com a utilização de cannabis (85,7%), enquanto
5,3% se iniciaram com a heroína, 1,4% com cocaína e 2,2%
com outras (de notar que 5,5% não apresentavam esta

variável na ficha de entrada). Relativamente à frequência de
consumos da droga principal (heroína), 68,6% referiram
consumos regulares (diários), 6% um a seis dias por semana
e 5,4% não a utilizaram no mês anterior à primeira consulta
(14,4% não apresentavam esta variável na ficha de entrada).
A via de administração preferencial era a endovenosa em
25,3% dos casos e fumada em 53,7% (21% não apresen-
tavam esta variável na ficha de entrada). De referir que a
primeira referida foi utilizada por 35,89% dos indivíduos ao
longo da vida (n=755). No que concerne à partilha de
material, foi possível avaliar 94,5% dos utentes activos, dos
quais 7,5% afirmaram partilhar material. No seu percurso de
dependências, 34,3% utentes já haviam realizado um
qualquer tipo de tratamento.

C. Doenças Infecto-contagiosas
No que respeita às doenças infecto-contagiosas que todos
os utentes activos, de acordo com os critérios determina-
dos pelo serviço, tinham em algum momento do seu
seguimento pesquisa do anticorpo para o vírus da SIDA
(n=755), Ac HCV (n=749) e Hepatite B (n=740). A pesquisa
de anticorpos para o vírus da SIDA foi positiva em 4,6% (37
sujeitos) e o anticorpo HCV foi positivo em 54,2% dos casos
(432 sujeitos). Relativamente à situação dos utentes
activos, no que se refere à hepatite B, foi possível apurar

que 12,4% (n=99) dos mesmos são portadores, contagiosos
ou não, 21,0% (n=167) estão vacinados e/ou protegidos,
13,0% (n=104) estão curados, 46,4% (n=370) não estão
vacinados nem protegidos, sendo que 7,2% (n=57) não
apresentam indicadores suficientes para determinar a sua
situação clínica face à hepatite B ou não fizeram análises
ou, ainda, as mesmas não constam da base de dados do
serviço (a terminologia de interpretação de resultados
referida foi fornecida pelos laboratórios consultados).

TOXICODEPENDÊNCIAS • Volume 12 • Número 3 • 2006

32 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ACTIVA NO CAT DE AVEIRO • pp. 29-35

Variáveis % n Variáveis % n Variáveis % n

Droga de Início Via Administração Frequência do

Cannabis 85,7 683 Fumada 53,7 428 Consumo de

Heroína 5,3 42 Injectada 25,3 202 Heroína

Cocaína 1,4 11 Desconhecida 21 123 Diariamente 68,6 547

Heroína e Cocaína 0,3 2 Partilha de Material Não Utilizada no

Outra 1,9 15 Sim 7,5 60 Último Mês 5,4 43

Desconhecido 5,5 44 Não 87 693 2 a 6 dias na Semana 3 24

Desconhecido 5,5 44 1 vez por Semana 3 24

Tratamentos Anteriores Consumo E. V. na Vida Desconhecido 14,4 115

Sim 34,3 273 Sim 35,89 271

Não 40,4 322 Não 43,84 331

Desconhecido 25,3 202 Desconhecido 20,26 153

Quadro 2 – Hábitos Toxicofílicos



D. Situação Clínica Actual
Dos 797 utentes activos do CAT de Aveiro, 69,8% encon-
tram-se medicados (n=556), destes, 10,4% estão em
tratamento com naltrexona (n=83), 34,3% estão inseridos
em programa de substituição com metadona (n=273) e
25,1% em programa de substituição com buprenorfina
(n=200). Dos vários tipos de consulta existentes no
respectivo CAT, 51,8% (413) dos utentes foram atendidos

em consulta psiquiátrica, 31,1% (248) em consulta de
medicina geral ou familiar, 63,4% (505) em consulta de
psicologia, 54,3% (433) em consulta de serviço social,
28,2% (225) em consulta de atendimento familiar, sendo
que a maior combinação destas é a da consulta de
psiquiatria /medicina geral ou familiar com a de psicologia,
cuja frequência é de 41,7% (n=332), seguindo-se a das
consultas anteriores com atendimentos familiares (37,5%).

Finalmente, constatou-se que, dos utentes activos, 15 (1,9%)
fizeram a sua inscrição no CAT há 10 ou mais anos, 84
(10,5%) há 9 anos, 78 (9,8%) há 8 anos, 72 (9%) há 7 anos,
86 (10,8%) há 6 anos, 66 (8,3%) há 5 anos, 66 (8,3%) há 4

anos, 51 (6,4%) há 3 anos, 53 (6,6%) há 2 anos, 74 (9,3%) há
1 ano e 152 (19,1%) foram inscritos no último ano (Julho de
2005 a Junho de 2006). Assim sendo, os utentes activos
estão em média há 5,36 anos no CAT de Aveiro (+- 3,21 anos).
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Variáveis % n Variáveis % n Variáveis % n

VIH Hepatite C Hepatite B
Positivo 4,6 37 Positivo 54,2 437 Portador, contagioso ou não 12,4 99
Negativo 90,1 718 Negativo 39,8 317 Não protegido nem vacinado 46,4 370
Desconhecido 5,3 42 Desconhecido 6 48 Vacinado 21,0 167

Curado 13,0 104 
Desconhecido 7,2 57

Quadro 3 – Doenças Infecto-contagiosas

Variáveis % n Variáveis % n Variáveis % n

Programa de Tipos de Consulta Tipos de Consulta
Tratamento Psiquiatria Serviço Social
Antagonista Sim 51,8 413 Sim 54,3 433
Opiáceo 10,4 83 Não 48,2 384 Não 45,7 364
Metadona 34,3 273 Psicologia Consulta de Atendimento
Buprenorfina 25,1 200 Sim 63,4 505 a Famílias
Nada 30,2 241 Não 36,6 292 Sim 28,2 225

Medicina Familiar Não 71,8 572
Sim 31,1 248
Não 68,9 549

Quadro 4 – Situação clínica actual

Variáveis % n Variáveis % n Variáveis % n

<1 Ano 19,1 152 4-5 Anos 8,3 66 8-9 Anos 9,8 78
1-2 Anos 9,3 74 5-6 Anos 8,3 66 9-10 Anos 10,5 84
2-3 anos 6,6 53 6-7 Anos 10,8 86 >10 Anos 1,9 15
3-4 anos 6,4 51 7-8 Anos 9 72

Quadro 5 – Anos de inscrição no CAT



4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A análise das variáveis sócio demográficas (Quadro 1) não
difere comparativamente à encontrada no Relatório Anual
de 2004 do IDT (último disponível), bem como noutros
estudos. Assim, no nosso estudo, cerca de 81,2% dos
utentes em tratamento no CAT de Aveiro são do sexo
masculino, a idade média é de aproximadamente 33 anos,
63,2% dos indivíduos são solteiros, 95,2% são de
nacionalidade portuguesa, 88,9% tem uma escolaridade
igual ou inferior ao 9º ano, 52% estão desempregados ou
inactivos profissionalmente e 46% residem com a família de
origem comparativamente a 19,6% que vivem com a família
nuclear. Estes resultados são muito semelhantes aos
referidos no Relatório Anual de 2004 à excepção da situação
laboral onde a percentagem de desemprego é menor (43%).
Tal desfasamento poderá estar relacionado com o facto dos
nossos dados se reportarem à data da primeira consulta no
CAT, enquanto os do referido relatório se reportam à
população activa no ano de 2004, na qual o pedido de ajuda
pode, também ele, estar associado à precariedade
económica e social relacionada com o diagnóstico. No
estudo de Azenha e Ramos (2005), a percentagem de
indivíduos do sexo masculino é superior (90%), bem como a
de indivíduos cuja escolaridade é igual ou inferior ao 6º ano
(71% comparado com 62,3% no nosso estudo).
Quanto aos hábitos toxicofílicos (Quadro 2), verificou-se
que o primeiro contacto com substâncias ilícitas ocorria na
adolescência (aos 15,85 anos), período reconhecidamente
associado a comportamentos de risco, por vezes de
carácter adaptativo, mas noutras psicopatológico. Num
sentido evolutivo, em termos temporais, observámos que
na nossa amostra, em média, o primeiro consumo de
heroína ocorreu aos 20,32 (4,5 anos depois da primeira
substância), o primeiro consumo endovenoso ocorreu aos
22,63 anos e apenas aos 28,72 anos os indivíduos estabe-
lecem um primeiro contacto com o CAT. Estes valores vão
ao encontro dos referidos por Azenha e Ramos (2005),
Viegas et. al. (1997), Godinho e Costa (1997) e Godinho
et.al. (1999). Por outras palavras, verifica-se que desde o
primeiro consumo de substâncias ilícitas até à entrada no
CAT decorreram cerca de 13 anos e que desde o primeiro
contacto com heroína decorreram 8,4 anos. Neste sentido

consideramos que tal período de tempo mereceria um
investimento diferente por parte das estruturas ligadas à
prevenção e, por outro lado, parece continuar a não justi-
ficar intervenções de urgência de forma sistemática na
abordagem a esta patologia. Das restantes variáveis
constatamos que a droga de início continua a ser a
cannabis (85,7%), a droga principal (heroína em 50% dos
casos) era consumida diariamente pela maioria (68,6%), de
forma fumada (53,7%), e cerca de 34,3% dos indivíduos já
teria tentado outros pedidos de ajuda anteriormente ao
contacto com o CAT. Noutros estudos, notamos uma
tendência inversa (Azenha e Ramos, 2005), relativamente à
via de consumo da droga principal, onde 60% dos
indivíduos referem injectá-la.
Relativamente a doenças infecto-contagiosas (Quadro 3), a
pesquisa de anticorpos para o VIH foi positiva em 4,6% dos
casos. Este valor é inferior aos de outros estudos, os quais
se aproximam dos referidos no Relatório Anual de 2004,
mais especificamente 12 a 28% nas várias regiões do País.
Porém, numa análise mais detalhada, verificamos que nas
notificações de casos de Sida associados à toxicodepen-
dência, por zona geográfica de residência, o Distrito de
Aveiro, encontra-se no grupo dos de menores valores,
existindo um número significativamente superior de total
de casos (4 vezes mais) que não se encontram associados
à dependência. No que diz respeito à infecção por HCV, no
nosso estudo a prevalência é de 54,2%, valor semelhante
ao de Azenha e Ramos (2005) e ligeiramente inferior ao do
Relatório Anual de 2004 (58%), sendo que os estudos mais
antigos apresentavam valores que rondavam os 70%, mas
onde a taxa de indivíduos rastreados era significativamente
menor. Quanto à hepatite B, foi possível apurar que 12,4%
dos indivíduos são portadores, contagiosos ou não, 21%
encontram-se vacinados e/ou protegidos, 13% estão curados
e 46,4% não se encontram vacinados nem protegidos
Relativamente a este último valor, é de notar que o CAT de
Aveiro iniciou a implementação de um programa de
vacinação para a hepatite B em finais de 2005 e nas
percentagens encontradas, através da base de dados do
serviço, algumas das análises se reportam a anos anteriores.
Finalmente, relativamente à situação clínica actual (Quadro
4), constatamos que 30,2% dos utentes não se encontram
integrados em qualquer tipo de programa de tratamento da
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dependência, podendo estar com outro tipo de farmaco-
terapia ou exclusivamente em psicoterapia; 10,4% encon-
tram-se em programa de antagonista opiáceo; e em
programas de substituição opiácea, encontram-se 34,3%
em metadona e 25,1% em buprenorfina, totalizando 59,4%.
No Relatório Anual de 2004 os utentes em programas de
substituição opiácea totalizam 64% dos utentes que
frequentam as unidades especializadas, sendo repartidos
por 44,8% em metadona e 19,2% em buprenorfina. No
estudo de Azenha e Ramos (2005) a mesma repartição
ocorre em sentido inverso, estando apenas 17,78% dos
utentes em programa de substituição com metadona e
30,56% com buprenorfina (35% desta amostra encontram-
se em programa de antagonista opiáceo). A diversidade dos
resultados encontrados permite-nos apenas concluir que a
taxa de indivíduos em programas de substituição é superior
em termos nacionais, e a de indivíduos em programa de
antagonista opiáceo é significativamente superior no
estudo de Azenha e Ramos (2005). Se algumas particulari-
dades regionais podem justificar parte da primeira diferen-
ça, a segunda diferença pode, em parte, ser compreendida
se atendermos que no CAT de Aveiro 30,2% da população
activa não se encontrar integrada em programas de
tratamento específicos para a toxicodependência, valor
para o qual não temos qualquer comparação. Quanto ao
tipo de consulta frequentada, das existentes no CAT de
Aveiro, observa-se que a maior percentagem ocorre na de
Psicologia Clínica (63,4%), seguida da de Serviço Social
(54,3%), muito semelhante à de Psiquiatria (51,8%),
enquanto a consulta de Medicina Geral/Familiar e a de
Atendimento Familiar apresentam valores algo inferiores,
31,1% e 28,2% respectivamente. Estes valores, bem como
os das combinações referidas nos resultados apresentados
anteriormente, revelam não só a carência de técnicos, como
por exemplo os de medicina geral, como também a insta-
bilidade profissional de outros, o que se reflecte na relação
com os utentes, no número de consultas, na adesão/resul-
tados no tratamento, etc.
Os resultados deste estudo apontam para a importância da
sistematização de procedimentos de avaliação, no sentido
de facilitar o encontro de pautas de (ir)regularidade que
potenciem a conciliação de respostas e necessidades de
técnicos e utentes das unidades especializadas.
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