
 

INTRODUÇÃO 
 

As pessoas transgénero e com identidades de género não-binárias e as pessoas com 

orientações não-heterossexuais (homens que fazem sexo com homens, gay, lésbicas, 

bissexuais, entre outras) tendem a estar mais expostas a estigma, discriminação, 

violência, assédio e maior vulnerabilidade social. Por esse motivo, estas pessoas acabam 

por enfrentar desafios específicos em termos de saúde, resultantes das suas experiências 

de trauma ou de fatores stressores relacionados com a sua identidade e expressão de 

género e sexual. Apesar de ainda ser uma área pouco investigada, algumas evidências 

apontam para o facto de haver uma maior prevalência de consumo de álcool e outras 

substâncias psicoativas entre as comunidades LGBTQI+ e de padrões de consumo mais 

problemáticos, estando também expostas a maiores riscos para a saúde e sociais. 

Adicionalmente, algumas destas comunidades desenvolvem dinâmicas e subculturas 

de socialização e padrões de uso de drogas que lhes são específicos e que não são 

consideradas em respostas de intervenção com abordagens neutras ou universais. Por 

esse motivo, estas comunidades tendem ter uma maior resistência ou um acesso 

dificultado aos serviços e projetos de base comunitária a intervir na área das drogas. 

Sendo o género e a orientação sexual, importantes determinantes sociais de saúde, 

importa desenvolver serviços e respostas de intervenção compreensivos e sensíveis à 

diversidade de género e orientação sexual, promovendo assim um acesso à saúde mais 

igualitário. 

 

PROGRAMA 
 

1. Diversidade de género e orientação sexual – noções básicas 

2. O género e a orientação sexual enquanto determinantes para a saúde 

3. Padrões de consumo de drogas e a sua relação com identidade de 

género e orientação sexual 

4. Fatores de risco entre pessoas transgénero e com identidades não-binárias 

que consome substâncias psicoativas 

5. Fatores de risco entre pessoas com orientações não-heterossexuais que 

consomem substâncias psicoativas  

6. Recomendações para a promoção de serviços sensíveis ao género 

7. Recomendações específicas para a intervenção clínica em CAD sensível 

à diversidade de género e orientação sexual. 

 

  

14, 15, 21, 22, 28 E 29 
DE JUNHO DE 2021 

 

– 21 Horas – 
 

DESTINATÁRIOS 
Profissionais com atuação direta na 

área da saúde e dos CAD 
 

HORÁRIO 
14, 21, 28 de junho  

9h30– 13h00 
15, 22 e 29 de junho  

14h30 – 18h00 
 

FORMADORES 

Cristiana Vale Pires 
(Investigadora integrada na FEP da 

Universidade Católica Portuguesa, 
membro-fundador da Associação 

Kosmicare. Licenciada em Psicologia, 

mestre e doutorada em Antropologia) 
 

Filipe Couto Gomes 
(Psiquiatra em Comportamentos Aditivos e 

Dependências e em Saúde Mental LGBTI, 
pós-graduado em Sexologia e em 

Psiquiatria Social e Cultural; DICAD-

ARSLVT, Kosmicare, GAT Portugal, Casa 

Qui) 
 

Ricardo Fuertes 
(Psicólogo Clínico, Assessor para as áreas 

LGBTI+, VIH e Dependências no Gabinete 
do Vereador Manuel Grilo na CML) 

 
 

OBJETIVOS 
 

Proporcionar um campo de reflexão 

sobre as interações entre o consumo 

de drogas e as questões específicas 

das pessoas com identidades de 

género e orientação sexual diversas; 

aumentar a literacia e as 

competências de profissionais que 

trabalham com pessoas que 

consomem drogas na promoção de 

serviços que sejam inclusivos e 

sensíveis à diversidade de género e 

orientação sexual. 

 

- INSCREVA-SE AQUI - 
 

 
INFORMAÇÕES 

formacao@sicad.min-saude.pt 

www.sicad.pt 

Tel. (+) 351 21 111 90 00 

LOCAL  

Parque de Saúde Pulido Valente. 

Alameda das Linhas de Torres, n.º 

117, Edifício SICAD 

1750 -147 Lisboa 

 

  

 

DIVERSIDADE DE GÉNERO E 

ORIENTAÇÃO SEXUAL EM CAD 

Ação de Formação online 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe65HLxDSJHPEZH8z7lLxNCVxDyLFmRiFa_NJbmsm9_5v--0g/viewform
mailto:formacao@sicad.min-saude.pt
http://www.sicad.pt/
http://www.sicad.pt

