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Vidas “agarradas”: pessoas com adições e o projeto Aproximar  Resumo  A toxicodependência é um problema que afeta inúmeros indivíduos sendo transversal às classes sociais. No entanto, parece afetar de forma desproporcional a população mais desfavorecida. Portugal destaca-se como um dos primeiros países da União Europeia a despenalizar o consumo de drogas, não abandonando, contudo, a legislação e os programas para prevenir e reduzir os riscos e minimizar os danos, assim como tratar e reintegrar os indivíduos com comportamentos aditivos. Esta investigação teve como objetivo compreender e analisar um caso de redução de riscos e minimização de danos (RRMD) a funcionar em Braga, da responsabilidade do projeto Aproximar, através da combinação de diferentes técnicas de investigação, nomeadamente entrevistas semiestruturadas e diálogos informais com diversos atores sociais no quadro de um trabalho de campo etnográfico. Deste modo procurou-se conhecer quem são os indivíduos envolvidos, os seus problemas, as expetativas de vida e o papel desempenhado por esta organização não-governamental (ONG) e seus técnicos. Foi, assim, possível perceber que muitas vezes os juízos de valor, os preconceitos associados a estes indivíduos, são meramente uma ideia infundada e generalizada e que não se aplica a todos. Verificou-se que apesar de a RRMD ter conseguido uma aproximação a esta população, moldar os seus comportamentos de riscos e combater a estigmatização, quem está no terreno sente que urge reformular o modelo português.  Palavras-chave: Braga, comportamentos aditivos, dependência, redução de riscos e minimização de danos  
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“Addictive” lives: people with addictions and the Aproximar project  Abstract  The drug addiction is a problem who afect countless individuals being transversal to social classes. However, it seems to afect more disadvantaged population in a disproportionate way. Portugal stands out as one of the first countries of European Union to descriminalize drug use, while, not abandoning the legislation and the programs to prevent and the reduce of risks and minimize of damage, even as take care and reintegrate individuals with addictive behaviors. This investigation had as goal to understand and analyse one case of reduction of risks and minimization of damages (RRMD) operating in Braga, Aproximar project’s responsability, by the combination of differents investigation techniques, namely semi-structured interviews and informal dialogues with several social actors within the framework of an ethnographic fieldwork. In this case, the search as tried to know who the envolved individuals are, their problems, life expectations and the role played by this non-governmental organization (NGO) and its technicians. It was, this way possible, to realize that many times the value judges, the prejudices associated to this individuals, are merely an unfounded idea and general and doesn´t apply to everyone. It was found that despites the RRMD have achieved an approach to this population, shape your risk behaviors and fight stigmatization, who is on the ground feels that it is urgent to reformulate the Portuguese model.   Keywords: additive behaviors, Braga, dependency, reduction of risks and minimization of damages  



VII  

Índice Siglas e acrónimos .......................................................................................................................... IX Índice de figuras ............................................................................................................................... X Índice de fotografias ......................................................................................................................... X Introdução ..................................................................................................................................... 11 Capítulo I ....................................................................................................................................... 13 As drogas como questão social: o debate teórico e político ................................................................ 13 1. As drogas: algumas notas sobre a história e o contexto global contemporâneo ........................ 14 2. A situação em Portugal ....................................................................................................... 15 3. A construção social de uma fachada deteriorada: o toxicodependente ..................................... 19 4. Os comportamentos de risco ............................................................................................... 22 5. A redução de riscos e minimização de danos: o quadro político-legal ...................................... 23 Capítulo II ...................................................................................................................................... 27 A Cruz Vermelha em ação: o caso de Braga...................................................................................... 27 1. Uma organização de defesa do humano: algumas notas sobre a história da Cruz Vermelha...... 28 2. A Cruz Vermelha Portuguesa ............................................................................................... 29 3. A delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa ............................................................. 30 4. Intervir para proteger: o Projeto Aproximar – Equipa de Rua ................................................... 31 Capítulo III ..................................................................................................................................... 33 O quadro metodológico ................................................................................................................... 33 1. A etnografia como metodologia ............................................................................................ 34 2. Trabalho de Campo ............................................................................................................ 35 Capítulo IV ..................................................................................................................................... 44 A análise dos dados ........................................................................................................................ 44 1. A caracterização dos utentes ............................................................................................... 45 2. O passado, o presente e o olhar futuro: o que esperar ........................................................... 51 2.1. Emprego, apoios sociais e atividades ............................................................................... 51 2.2. Entrada e trajeto nos consumos ....................................................................................... 54 2.3. Relação com a família/amigos e conhecimento dos consumos .......................................... 55 2.4. Antecedentes criminais ................................................................................................... 56 2.5. Tratamentos e outros acompanhamentos ......................................................................... 57 2.6. Comparação entre a equipa de rua e o CRI ...................................................................... 58 2.7. Mudanças com o programa de RRMD .............................................................................. 59 2.8. Futuro ........................................................................................................................... 60 



VIII  

3. Trabalhar na e com a RRMD: a perspetiva do terreno ............................................................ 61 3.1. Olhar sobre os comportamentos aditivos e RRMD ............................................................. 61 3.2. Os riscos profissionais .................................................................................................... 63 3.3. Dificuldades na relação com os beneficiários do programa de RRMD .................................. 64 3.4. Mudanças verificadas nos beneficiários ............................................................................ 65 3.5. Pontos fracos e ameaças do programa de RRMD .............................................................. 66 3.6. Alterações ao programa de RRMD .................................................................................... 69 3.7. Alterações à legislação .................................................................................................... 70 Conclusão ...................................................................................................................................... 72 Bibliografia ..................................................................................................................................... 74 Anexo 1 ......................................................................................................................................... 79 Anexo 2 ......................................................................................................................................... 83                      



IX  

Siglas e acrónimos CAES – Centro de Acolhimento de Emergência Social CAT – Centro de Alojamento Temporário CDT – Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes CRI – Centro de Respostas Integradas CVP – Cruz Vermelha Portuguesa DMT – Dimetiltriptamina  EISD – Equipa de Intervenção Social Direta EMCDDA – Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência  ET – Equipa de Tratamento EUA – Estados Unidos da América IDT - Instituto da Droga e da Toxicodependência JCV – Juventude Cruz Vermelha LSD – Lysergsäurediethylamid (Dietilamida do Ácido Lisérgico) PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas PRI – Programa de Respostas Integradas PSOALE – Programa de Substituição Opiácea de Alto Limiar de Exigência PSOBLE – Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência RRMD – Redução de Riscos e Minimização de Danos RSI – Rendimento Social de Inserção SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social SAD – Serviço de Apoio Domiciliário SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências UE – União Europeia VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana  



X  

Índice de figuras Figura 1 – Localização da carrinha do projeto Aproximar………………………………………………….36 Figura 2 – Faixa etária dos utentes……………………………………………………………………………….45 Figura 3 – Escolaridade dos utentes……………………………………………………………………………...46 Figura 4 – Habitação dos utentes………………………………………………………………………………….46 Figura 5 – Meios de subsistência dos utentes…………………………………………………………………47 Figura 6 – Consumos de substâncias…………………………………………………………………………….48 Figura 7 – Método de consumo……………………………………………………………………………………49 Figura 8 – Doenças dos utentes……………………………………………………………………………………49 Figura 9 – Questões jurídicas……………………………………………………………………………………….50 Figura 10 – Fim ou transição do acompanhamento………………………………………………………….50 Figura 11 – Nuvem de palavras……………………………………………………………………………………72  Índice de fotografias Fotografia 1 – Carrinha da equipa de rua “Aproximar”………………………………………………………32 Fotografia 2 – Local de culto da Igreja Pentecostal……………………………………………………………38 Fotografia 3 – Cantinho da carrinha alusivo ao dia do pensamento………………………………………43 Fotografia 4 - Carrinha da equipa de rua e uma das enfermeiras a dosear a metadona…………….43             



11  

Introdução  O presente trabalho tem como foco a compreensão e análise de um caso de RRMD, bem como o seu impacto na vida dos utentes e profissionais da equipa de rua do Projeto Aproximar, da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Tal só foi possível através da combinação de diferentes técnicas de investigação, nomeadamente entrevistas semiestruturadas e diálogos informais com diversos atores sociais no quadro de um trabalho de campo etnográfico. Deste modo procurar-se-á conhecer quem são os indivíduos envolvidos, seus problemas e expetativas de vida e o papel desempenhado por esta organização não-governamental (ONG) e seus técnicos. A toxicodependência é uma temática que se mantém atual e continua a ser uma das apreensões a nível político, tendo como preocupação o combate ao uso, distribuição e tráfico de drogas e a redução de riscos e minimização de danos. Portugal destaca-se como um dos poucos países na União Europeia a despenalizar e descriminalizar o consumo de drogas, isto quer dizer que o consumo de drogas não é considerado um crime, é apenas condenável esta conduta através de contraordenação, pelo direito administrativo. Porém, o tráfico de droga mantém-se como um ato ilícito punível como crime pelo direito penal e judicial. Apesar da despenalização das drogas, Portugal continua a ter programas e legislação para prevenir, reduzir os riscos e minimizar os danos (RRMD), tratar e reintegrar indivíduos com comportamentos aditivos. Combatendo também a exclusão social e o estigma para com os toxicodependentes. Agra (2010 apud Quintas, 2011) frisa o facto das políticas de redução de danos constituírem uma estratégia cuja tática, “se ainda é de defesa da sociedade, representa já uma ruptura com os estereótipos nos quais assentavam as práticas de exclusão dos 
consumidores de droga”. Na implementação da política de RRMD, as equipas de rua assumem um papel fundamental. Um dos aspetos mais relevantes da sua intervenção é o fator de proximidade junto dos indivíduos com comportamentos aditivos, conseguindo difundir as práticas de RRMD, sem impor decisões contra a vontade dos beneficiários deste serviço. É neste sentido que surge a curiosidade para perceber de que forma as políticas de RRMD têm impacto na vida dos indivíduos com comportamentos aditivos apoiados pelas equipas de rua, cujo objetivo de intervenção e atuação passa pela execução dessas políticas. Assim, no capítulo I é levada a cabo uma fundamentação teórica a respeito da droga, partindo de uma análise geral até ao caso português. É ainda analisada a construção social do 
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toxicodependente e quais os comportamentos de risco. Terminando este capítulo com a RRMD e uma abordagem sobre o quadro político-legal desta temática.   O capítulo II é dedicado à entidade promotora do Projeto Aproximar, a Cruz Vermelha Portuguesa. É feita uma revisão histórica a nível macro até à equipa de rua do projeto em questão. No capítulo III são descritas as metodologias utilizadas ao longo da realização deste trabalho, assim como a descrição do trabalho de campo realizado junto da equipa de rua e dos utentes do projeto Aproximar. Por sua vez, no capítulo IV é demonstrado os resultados obtidos na interação atrás descrita com os diversos atores sociais, mas também a análise dos mesmos.                       
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             Capítulo I  As drogas como questão social: o debate teórico e político               
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1. As drogas: algumas notas sobre a história e o contexto global contemporâneo  As drogas tiveram o seu boom nos anos oitenta do século XX (Xiberras, 1989; Wacquant, 2007; Brinca, 2018; Knight, 2018; Domingues, 2018), sendo uma questão social que se mantém atual e continua a ser uma das apreensões a nível político, tendo como preocupação o combate ao uso, distribuição e tráfico de drogas e a redução de riscos e minimização de danos.  Nos EUA, em 1971, o presidente Nixon lançou uma campanha contra as drogas, cujo objetivo era controlar e reduzir o consumo, a distribuição e o uso de drogas, causando uma sobrelotação das prisões, até aos dias de hoje, com indivíduos estigmatizados pela sociedade, pela raça e etnia, como os negros e os hispânicos, ou os doentes mentais (Wacquant, 2007). Demonstração disso são os prisioneiros que foram condenados por crimes de consumo e tráfico de droga, que ficaram sem apoio a nível social por parte do estado, sem acesso a tratamentos de desintoxicação ou outro tipo de tratamentos/acompanhamento clínico, sem acesso ao seu direito de voto ou a verem negado o acesso a habitações sociais e a subsídios escolares (Comfort, 2005; Wacquant, 2007).  Todavia, não são só os reclusos que são afetados. Loïc Wacquant (2007) refere que também os amigos e familiares dos reclusos podem ser acusados como cúmplices e serem condenados. A família, mais as/os companheiras/os e descendentes, acabam por sofrer danos colaterais com o encarceramento, como no acesso à assistência social ou mesmo à sua privação, têm de suportar as despesas tendo, por vezes, de ter mais que um emprego e têm de assumir a liderança do lar (Comfort, 2005; Wacquant, 2007). Pode ainda justificar o regresso à prisão de muitos destes indivíduos, o facto de verem negado o acesso a serviços essenciais e sem apoio e acompanhamento na sua reinserção, encontrando apenas dentro da prisão alguns bens e serviços que fora da prisão não estão ao seu alcance ( Wacquant, 2007). Wacquant (2007) menciona que as leis em vez de prevenir e tratar seguem uma diretriz punitiva e segregativa, transformando as prisões em depósitos dos excluídos da América, nomeadamente, os toxicodependentes, os doentes mentais e os sem-abrigo. O autor (2008) refere ainda  
“a exclusão se opera prioritariamente sobre uma base racial várias vezes centenária tolerada ou reforçada 
pelo Estado e pela ideologia nacional, no que concerne aos americanos.” 
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 Ao contrário das políticas e leis dos EUA em que é notório o carácter punitivo e tentam mudar o comportamento dos indivíduos que cometem atos ilícitos, as políticas e leis europeias preocupam-se e centram-se mais na avaliação, gestão e prevenção dos riscos e minimização dos danos, quebrando práticas de exclusão social para com indivíduos com comportamentos aditivos, e com especial enfoque na limitação dos danos na saúde dos consumidores (Cunha, 2014; Quintas, 2011).  Importa referir um estudo efetuado por Cohen e Kaal (2001 apud Quintas, 2014), que consistiu na comparação entre três cidades e as suas políticas relativas às drogas, designadamente, Amesterdão, Bremen e São Francisco. Através dos resultados obtidos foi possível perceber que as políticas de caráter punitivo exercidas na América não parecem diminuir o consumo de drogas como era esperado. O diretor do EMCDDA, Wolfgang Götz, refere ainda que através de uma comparação das 
estatísticas do observatório com as de outros países foi possível perceber que “a lei da 
descriminalização do consumo de drogas não “encorajou” mais pessoas a consumirem drogas, 

como é muitas vezes temido” (Dependências, 2013).  2. A situação em Portugal  A toxicodependência é um problema que afeta inúmeros indivíduos, sendo transversal às classes sociais. No entanto, parece afetar de forma desproporcional a população mais desfavorecida. Fernandes e Carvalho (2003), na sua investigação, classificaram dois mundos: a zona up 
que corresponde aos estratos sociais elevados e que engloba “o mundo da noite ou da boémia, o mundo do teatro e das artes performativas, o mundo literário, o mundo da música, o mundo das 
artes plásticas e o mundo empresarial” e a zona down que diz respeito aos estratos de periferia 
social, com “a itinerância do emprego, o trabalho precário, pontuado por períodos de inactividade, 
a sobrevivência financeira através de actividades marginais”. Na zona up, Fernandes e Carvalho (2003) verificaram que os consumos regulares diários eram de cannabis, seguindo-se a cocaína inalada de carácter regular não diário. Alguns dos utilizadores de cocaína justificam o seu consumo com a diversão, com a abertura aos outros, com o sentir muita energia permitindo aproveitar mais a diversão noturna, ou em alguns casos, referem 
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que ajuda quando têm trabalhos mais intensos. Por sua vez, na zona down, o haxixe assume menor importância e os indivíduos desta zona   “têm um comportamento menos exploratório e experimental, uma concentração em redor das drogas duras 

– como se o universo destas dispensasse outros tipos de alteração voluntária da consciência, numa espécie de carácter dominador do psicotropismo duro. A sua dureza vem, portanto, também do facto de permitirem muito pouco para lá de si mesmas. E são duras porque ocupam muito espaço na economia psicológica dos 
indivíduos”.  No que respeita ao panorama prisional português, este não se centra na questão da raça e/ou etnicidade, mas sim no local onde vivem ou de onde vêm, ou seja, provenientes de bairros sociais, bairros camarários, zonas de barracas ou mesmo bairros degradados (Cunha, 2014). O facto de na generalidade associarem a imagem de que os bairros sociais são todos iguais, contribui para a estigmatização destes espaços, rotulando-os de lugares de marginalidade. Como explica Fernandes (1998),   “O bairro social é uma entidade que resulta dos fenómenos de especialização das urbes. Todo o espaço gera dinâmicas de diferenciação sócio-espacial, consolidando e promovendo deste modo a heterogeneidade 
dos grupos e a diversidade cultural correlativa”.  Algumas características dos bairros sociais são o isolamento, a rutura com a cidade, os espaços degradados e de pouca qualidade. Estas mesmas características acabam por descrever a população residente nestes locais, pessoas com baixos rendimentos e/ou desempregados, baixa escolaridade e com insucesso escolar, alguns com comportamentos desviantes (Fernandes, 1998).  Com os seus estudos etnográficos, Cunha (2014) percebeu que a sociabilidade prisional passou a ser uma extensão dos bairros sociais, isto devido ao facto das fronteiras entre a prisão e a sociedade serem cada vez menos impermeáveis e porque os bairros sociais não se tratam   
“ (…) simplesmente de sítios onde se vive pior ou onde se concentram comportamentos desviantes; trata-se, sim, de lugares em corte com o consenso dominante sobre o que é um bom habitat, uma boa 
socialização, as regras, a ordem social…” (Fernandes, 1998).  Devido às características dos bairros sociais supracitadas, e tendo em conta que 
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“A droga é também um acontecimento sobretudo urbano. O terreno preferencial de expansão das drogas 

duras é o dos bairros resultantes da explosão de crescimento do tecido urbano” (Fernandes, 1998).  Mais do que um mercado, as zonas dos bairros sociais onde se estabelece o local de tráfico são denominadas de territórios psicotrópicos (Fernandes & Araújo, 2010).  
“ Lugares urbanos onde é visível a ocorrência de actividades ligadas às drogas, desde o comércio ao consumo, passando pelo convívio e pela ocupação do tempo tendo como elemento importante do encontro as drogas ilegais; alguns desses lugares são ao mesmo tempo etiquetados como «de drogados» pelo rumor 
social a respeito dos temas da insegurança urbana, dos comportamentos desviantes, etc” (Fernandes, 1998).  E embora o mundo da droga seja maioritariamente masculino, em que tendem a praticar atos ilícitos para obter recursos económicos para consumir (Fernandes & Araújo, 2010; Torres & Gomes, 2005) também existem mulheres que assumem   
“ (…) práticas criminais como modo de vida alternativo e de obtenção de recursos financeiros em contextos 
sociais desfavorecidos” (Torres & Gomes, 2005).  Foi com a Lei nº 30/2000 de 29 de novembro, que em Portugal, se deu a despenalização das drogas, por outras palavras, o consumo de drogas deixou de ser considerado um crime, passando a ser considerado ato ilícito como contraordenação social. Com esta Lei também surgiram as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, responsável pela administração dos casos em contraordenação, ocorrendo, deste modo, a desjudicialização dos tribunais no ato de julgar o crime (Quintas, 2011). Apenas mantém-se como crime, condenável em tribunal, os casos de cultivo e tráfico de substâncias aditivas ilegais. Como explicou o Dr. João Goulão (Knight, 2018)  
“In Portugal, the possession of any type of drug in amounts that would last one person 10 days or fewer is decriminalized. If a police officer catches someone with a small amount of any drug – including cannabis, which is not legal in Portugal – the person must report to a special commission within three days. That commission is composed of a lawyer, a psychologist and a social worker. It is not part of the criminal justice system, and there is no judge. The commission interviews the drug user and may recommend a psychologist to address underlying problems and suggest drug treatment facilities”. 
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 Com a Estratégia Nacional de Combate à Droga e Toxicodependência, que centra a sua intervenção no consumidor de substâncias aditivas como alguém que necessita de cuidados de saúde e suporte social, ao contrário do caráter punitivo até aqui utilizado (Dependências, 2013), Portugal destaca-se como um dos poucos países na União Europeia a despenalizar e descriminalizar o consumo de drogas. Isto quer dizer que o consumo de drogas não é considerado um crime, é apenas condenável esta conduta através de contraordenação, pelo direito administrativo. Porém, o tráfico de droga mantém-se como um ato ilícito punível como crime pelo direito penal e judicial. Tal como refere Wolfgang Götz, diretor do EMCDDA (Dependências, 2013)   
“além de Portugal, só o Reino Unido e a Irlanda têm um sistema comparável de intervenção territorial sistemática que privilegia a existência de diagnósticos rigorosos que fundamentam a intervenção em zonas 
identificadas como prioritárias”.  Este modelo português tem inspirado outros países e cidades a moldar esta estratégia de ação e implementá-la, como é o exemplo de Austrália, Noruega, São Francisco, entre outros (Dependências, 2018; Knight, 2018). Todavia, Portugal já antes da Lei nº 30/2000 de 29 de novembro preocupava-se com o flagelo das drogas e da toxicodependência. Foi após a Convenção Internacional do Ópio, realizada em Haia, a 23 de janeiro de 1912, que Portugal se debruçou sobre esta temática, e foi em 1924, que surgiu a Lei nº1687, regulamentada pelo Decreto nº10375 de 9 de dezembro. Tendo sido mais tarde revogada pelo Decreto-lei nº420/70 de 3 de setembro. A primeira referência ao tratamento no âmbito da toxicodependência surge na Lei de Saúde Mental, Lei nº 2118 de 3 de abril de 1963 (Brinca, 2018). Em 1975 foram criados – o Centro de Estudos da Juventude, tendo sido substituído no ano seguinte pelo Centro de Estudos da Profilaxia da Droga, numa perspetiva de prevenção e tratamento; e - o Centro de Investigação Judiciária da Droga, numa perspetiva punitiva/repressiva.  Com o Decreto-lei nº 7/97 de 8 de março, surge o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência. Porém, devido ao massivo consumo de heroína na década de 90, foi criada a primeira Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência 1999-2004 (Brinca, 2018; Knight, 2018). Tendo sido avaliada e redefinido novas metas e objetivos, dando assim lugar à nova Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga e a Toxicodependência 2005-2012. 
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Com o Decreto-lei nº 124/2011 de 29 de dezembro foi extinto o IDT e surge o SICAD. Sendo aprovada a sua orgânica com o Decreto-lei nº 17/2012 de 26 de janeiro. Os programas e estruturas sócio sanitárias centradas na área da RRMD foram criados com o Decreto-lei nº183/2001 de 21 de junho. Mesmo com a despenalização das drogas, Portugal continua a ter programas e legislação para prevenir, reduzir os riscos e minimizar os danos, tratar e reintegrar indivíduos com comportamentos aditivos. Tais como a criação dos CRI, do PORI, do PRI, do Plano de Ação Nacional de Combate à Propagação de Doenças Infeciosas em Meio Prisional, o Plano para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool e o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020. Todas as estruturas supra auxiliam no combate à exclusão social e ao estigma para com os toxicodependentes.  3. A construção social de uma fachada deteriorada: o toxicodependente  Em Portugal, como no mundo, a droga e o indivíduo associado a esta, seja como consumidor ou traficante, é sempre conotado a algo negativo, como denominado de delinquente, sendo estigmatizado, por adotar um comportamento desviante aos olhos da sociedade (Patrício, 1995 e Gonçalves, 1999 apud Brinca, 2018). Brinca (2018) explica que existem vários modelos com diversas formas de interpretar o indivíduo com comportamentos aditivos, destacando três modelos.  Quadro de modelos  Modelos Explicação Modelos ético-jurídico Considera o individuo com comportamentos aditivos um delinquente. Por esse motivo segue a linha punitiva/repressiva, ou seja, os consumidores e/ou traficantes ao estarem a cometer um ato de delito necessitam de medidas legisladoras e punitivas. Este modelo contribui para a estigmatização destes indivíduos. Modelo médico-sanitário Coloca a visão sobre o individuo com comportamentos aditivos como o doente, visto que as substâncias aditivas são a causa dos efeitos nocivos para a saúde destes indivíduos. Neste modelo são utilizadas como 
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estratégias de intervenção a informação, a sensibilização e o tratamento com antagonistas. Modelo sociocultural O individuo com comportamentos aditivos é visto como vítima das desigualdades sociais. Centra-se nos indicadores socioeconómicos e ambientais em que estes indivíduos se encontram. Devido à tríade substância-individuo-contexto, as estratégias utilizadas neste modelo são medidas de apoio, de reintegração e reinserção social.   Fonte: Elaborado pela própria, adaptado de Resa, 2007 apud Brinca, 2018  Esmiuçando o modelo sociocultural, entendemos que os fatores sociais, económicos e ambientais influenciam o indivíduo com comportamentos aditivos, conduzindo à formação de pré-conceitos, por parte da sociedade, relativamente a estes indivíduos.  
“O estereótipo do toxicodependente ainda é o do vagabundo de cabelos compridos, dado à desonestidade 

e a um estilo de vida promíscuo” (Dias, 2000 apud Dias, 2002).  Este estigma pode conduzir à exclusão social, que inevitavelmente cria na sociedade a imagem de que os toxicodependentes são pessoas em isolamento social, são grandes criminosos, imorais, pecaminosos e em situação de sem abrigo (Fernandes & Araújo, 2010; Pires, 2004; Margarido, 2006). Leshner (2005 apud Brinca, 2018) frisou que   
“a visão mais comum é a de que os toxicodependentes são pessoas fracas e más, sem vontade de orientar 
as suas vidas com moral e de controlar os seus comportamentos e gratificações”.  De facto, a grande parte dos indivíduos com comportamentos aditivos provém de contextos sociais, familiares e económicos desfavorecidos, a usufruírem do Rendimento Social de Inserção (RSI) que lhes permite alugar um quarto. Contudo, alguns, efetivamente, são sem-abrigo a utilizarem casas abandonadas ou mesmo a pernoitar ao relento (Fernandes & Araújo, 2010).  No que respeita à imagem física, estes indivíduos têm uma imagem descuidada, com pouca higiene, com uma alimentação desnutrida e com poucos cuidados de saúde, tendo por vezes comportamentos de risco, quer na prática dos consumos quer nos comportamentos sexuais (Fernandes & Araújo, 2010). É sobre este propósito que as políticas e medidas centram-se cada 
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vez mais na redução de riscos e minimização dos danos, para prevenir, combater e controlar esses comportamentos de risco. O facto de haver uma associação, por parte da sociedade, da imagem do toxicodependente a um lado criminoso, deve-se ao denominado estigma, que consiste na relação de uma característica, uma marca, que uma determinada pessoa tem e o que se pensa dela, da ideia pré-concebida (Goffman, 1963 apud Margarido, 1999). Segundo Margarido (1999) existem três tipos de estigmas diferentes, as deformações físicas; as culpas de caráter individual e os estigmas de raça, nação e religião. Tais comportamentos e rotulagem da imagem dos toxicodependentes podem conduzir à exclusão social. Para Lamarque (1995, apud Rodrigues et al, 1999) a exclusão é produto de um défice de coesão social global. É um processo dinâmico, associado a uma trajetória que conduziu à marginalização. É com o acumular do rompimento dos laços sociais, através da desintegração social, do sistema de atividade e das relações familiares e sociais, que se vão acumulando deficiências e insucessos levando a processos de exclusão (Xiberras, 1996 apud Rodrigues et al, 1999). Bruto da Costa (2001 apud Margarido, 2006) classificou cinco tipos de exclusões sociais: (i) a económica, refere-se à pobreza, entendida como uma situação de privação múltipla por falta de recursos; (ii) a social, situação de privação do tipo relacional, caracterizada pelo isolamento; (iii) a cultural, refere-se à não-aceitação por parte da sociedade dominante, de padrões culturais diferentes; (iv) a patológica, rutura dos laços familiares e de amizade devido a problemas do foro psicológico e mental, que originam comportamentos desajustados e agressivos; (v) os comportamentos autodestrutivos, comportamentos relacionados com o uso de substâncias aditivas que conduzem a situações de exclusão social ou autoexclusão. No entanto, apesar do consumo de substâncias aditivas poder conduzir a situações de exclusão social, também os processos de marginalização social podem levar ao início dos consumos (Margarido, 2006). São maioritariamente indivíduos com baixa escolaridade, com profissões de baixa qualificação, ou com trabalhos informais, ambas as situações instáveis, com várias transições de trabalhos, ou então encontram-se em situação de desemprego (Fernandes & Araújo, 2010). O toxicodependente é alguém que não consegue gerir o consumo, que em situações extremas, segundo Agra (1998 apud Quintas, 2011) encontra-se num “ (…) estado de fusão psico-
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química, caracterizada pela forte redução do meio psicológico e social à dimensão 
comportamental”. Mas é também um corpo que carrega os estereótipos acima referenciados, um corpo que conta uma história de vida, um corpo marcado pela droga visível a todos os olhares (Fernandes & Araújo, 2010).  4. Os comportamentos de risco  Os grandes promotores da difusão dos comportamentos de risco no consumo são a partilha de material de consumo e o consumo injetável ou também designado por consumo por via endovenosa (Negreiros & Magalhães, 2005). Também os comportamentos sexuais assumem ser um grande impulsionador da transmissão do VIH (Fernandes & Araújo, 2010).  Existem mesmo expressões próprias dos consumidores que revelam comportamentos de 
riscos. Negreiros e Magalhães (2005) na sua investigação referem a expressão “andar aos filtros”, que consiste “em abordar outros consumidores de drogas a fim de ficar com o filtro que usaram 

no seu próprio consumo”. De acordo com Patrício (2002) “o principal risco do seu uso nocivo é pôr em causa a qualidade e a duração da vida. Tornar-se dependente, toxicodependente, já é uma sequela, um dano consequente ao risco de ser consumidor. Sendo dependente a pessoa expõe-se a muitos outros riscos.” Detalhadamente, o autor refere os seguintes: (i) riscos físicos: como as doenças infectocontagiosas, overdose, flebites, tendinites, tromboses, embolias, entre outros; (ii) riscos psíquicos: paragem ou regressão no desenvolvimento psicológico, perturbações do comportamento, dificuldades intelectuais, quadros psicopatológicos com perturbações de ansiedade (angústias, fobias, pânico), perturbações do humor (depressões, suicídio), riscos de conflito afetivo (abandonos, perdas de relações investidas, rutura com as pessoas amadas, solidão e exclusão); (iii) riscos de âmbito familiar: situações de manipulação (recorrente), criação de alianças perversas, inversão dos papéis familiares, risco de exclusão familiar; (iv) riscos associados à parentalidade: gravidez indesejada, gravidez de risco, interrupção da gravidez, dificuldade ou incapacidade em procriar; (v) riscos escolares: dificuldades de aprendizagem, dificuldades de inserção escolar e de sociabilização, mau aproveitamento e insucesso escolar, abandono, exclusão; (vi) riscos laborais: dificuldade ou incapacidade na prestação do trabalho, absentismo, baixas clínicas repetidas, baixas clínicas prolongadas, acidentes, reforma precoce, desemprego; 
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(vii) riscos financeiros e económicos: inerentes ao consumo de drogas, dificuldade em angariar meios para a sua própria subsistência, despesas com os tratamentos; (viii) riscos criminais e jurídico-penais: vivências no meio da droga, delinquência e marginalidade, coimas, encarceramento (habitualmente junto de profissionais do delito ou do crime), criação de cadastro; (ix) riscos sociais: marginalização, desinserção, solidão, delinquência, exclusão comunitária, dependência institucional, disfunção e exclusão das famílias; (x) riscos associados ao tratamento: mau uso e abuso dos medicamentos (incluindo a mistura e as sobredoses), abandono do projeto de tratamento (mais frequente quando não houve prévia elaboração, quando foi decidido à pressa e sob pressão), desmotivação e descrença do toxicodependente e da família na solução das suas dificuldades e por vezes a exploração financeira. Podem ainda ser definidos consumos relacionados com a substância, pois como explica Hunt (2003 apud Carapinha, 2009) uma vez que se trata de substâncias ilícitas adquiridas num mercado ilegal e sem controlo, estas podem estar: (i) contaminadas, isto é, pode ocorrer de forma não intencional a adição de substâncias ou resíduos durante o processo de produção ou distribuição e que acabam por contaminar, podendo mesmo causar envenenamento; (ii) adulteradas, aqui a adição de outro produto, como diluentes, é intencional e pode provocar envenenamento; (iii) erros de dosagem e pureza, neste tipo de mercado é difícil aferir a pureza do produto/substância, podendo ocorrer overdoses não intencionais devido à mistura de substâncias.  É fundamental intervir para controlar e/ou diminuir a disseminação destes comportamentos de risco. Por conseguinte, justifica-se assim a pertinência da implementação da política de redução de riscos e minimização de danos. Agra (2010 apud Quintas, 2011) frisa o facto das políticas de redução de danos 
constituírem uma estratégia cuja tática, “se ainda é de defesa da sociedade, representa já uma ruptura com os estereótipos nos quais assentavam as práticas de exclusão dos consumidores de 
droga”. Na implementação da política de RRMD, as equipas de rua assumem um papel fundamental. Um dos aspetos mais relevantes da sua intervenção é o fator de proximidade junto dos indivíduos com comportamentos aditivos, conseguindo difundir as práticas de RRMD, sem impor decisões contra a vontade dos beneficiários deste serviço.  5. A redução de riscos e minimização de danos: o quadro político -legal  
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A génese da política de redução de riscos remonta a 1984, na Holanda, mais precisamente em Amesterdão e Roterdão, a uma experiência pioneira de uma associação de utilizadores de drogas – Junkiebond, que efetuou troca de seringas, como resposta aos imensos casos de consumidores de droga por via endovenosa com HIV (Cruz, 2005; Pimenta & Rodrigues, 2006) Também na província inglesa de Mersey Side, nos finais da década de 80, surge o modelo Mersey Model of Harm Reduction que define as diretrizes da intervenção profissional na redução de riscos, isto devido ao consumo de heroína e ao elevado número de indivíduos com hepatite B, que se mantinha mesmo após a aplicação de programas de intervenção tradicionais (Brinca, 2018). Foi em meados da segunda metade da década de 80 que em Portugal surgiram as primeiras preocupações em relação à redução de riscos, devido à luta contra a sida. Aparecendo como medidas os primeiros rastreios a doenças contagiosas através de consumos de risco e de comportamentos sexuais de risco, o fornecimento e facilitação no acesso a preservativos e colaboração por parte das farmácias na venda de seringas. Só nos anos 90 se iniciou a distribuição e troca de seringas e surgiram as administrações de metadona (Costa, 2004; Cruz, 2005; Pimenta & Rodrigues, 2006). Após a despenalização das drogas, através da Lei 30/2000 de 29 de Novembro, houve uma mudança do olhar sobre o consumidor visto como doente e não como criminoso, ou seja, como refere Ribeiro, Pereira & Macieirinha (2017) “tal medida facilitou a redução da 

estigmatização decorrente dos comportamentos rotulados como marginais”. Por outras palavras, aceita a continuidade dos consumos, pretendendo apenas a substituição de um consumo perigoso para o indivíduo e para a sociedade, por outro em que as consequências negativas dessa escolha sejam diminuídas (Cruz, 2005). No sentido de combater a exclusão social destes indivíduos, de estudar esta problemática e planear meios de atuação no combate à propagação do mesmo, foi criado o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, encontrando-se sediado em Lisboa desde 29 de Outubro de 1995 (O Primeiro de Janeiro, 2003). Tendo sido posteriormente criada a Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, em 1999, onde é feita a primeira menção nacional sobre a expressão redução de danos (Cruz, 2005). É a partir dos dados deste Observatório, da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, que adveio o Decreto-Lei nº183/2001 de 21 de junho, cujo artigo 1.º refere 
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  “O presente diploma tem como objectivo a criação de programas e de estruturas sócio sanitárias destinadas à sensibilização e ao encaminhamento para tratamento de toxicodependentes bem como à prevenção e redução de atitudes ou comportamentos de risco acrescido e minimização de danos individuais e sociais 
provocados pela toxicodependência.”   Neste diploma encontramos também a explanação dos conceitos redução de riscos e minimização de danos, correspondendo o primeiro às práticas de prevenção e proteção da saúde pública e às políticas que atenuam os perigos ligados ao consumo problemático de substâncias ilícitas, e o segundo reporta-se às medidas que visam diminuir os prejuízos que o consumo causa ao indivíduo (Barbosa, 2011; Costa, 2004). Assim e considerando também a Estratégia da UE de Luta Contra a Droga (2013-2020), é possível extrair recomendações orientadas no sentido da atuação para a redução de riscos e minimização dos danos. Também foi criado a nível nacional, com base nas diretrizes acima citadas da União Europeia, o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020, que em parceria com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), antigo Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), definem redução de riscos e minimização dos danos como   
“um modelo próprio de intervenção face à problemática que se desenvolve em torno do consumo de substâncias psico-activas, com pressupostos, objectivos e metodologias específicas, que se configuram num corpo teórico-prático coerente e distinto de outras modalidades de intervenção, como sejam a prevenção, o 
tratamento ou a reinserção” (Carapinha, 2009).  O que distingue a RRMD de outras intervenções é o facto de respeitar a vontade do consumidor de substâncias aditivas continuar os seus consumos, não impondo tratamentos de desintoxicação, nem fazendo julgamentos morais por parte dos técnicos.  
“A redução de danos aceita a existência de indivíduos que se envolvem em comportamentos de risco elevado, aceita aqueles que consomem drogas e que poderão nunca deixar de o fazer. Pois é impossível impedir completamente o consumo, por isso aceita e permite mas não promove esses comportamentos ou 
os indivíduos que os apresentam.” (Costa, 2004; Cruz, 2005)  
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Segundo Patrícia Erickson (1999 apud Carapinha, 2009) a RRMD passou por três fases: (i) inicialmente a intervenção era mais focada para ações de sensibilização de saúde pública sobre substâncias ilícitas e substituição de baixo limiar – metadona; (ii) de seguida centrou-se mais nos consumos injetáveis e prevenção da transmissão do HIV; (iii) e na atualidade, foca-se na sensibilização da saúde pública por parte de consumo de substâncias ilícitas e lícitas. Importa ainda referir que com este novo plano a terminologia toxicodependência deixa de ser usada, também pela sua conotação negativa, e passar a surgir um conceito mais abrangente de outros comportamentos aditivos para além das substâncias ilícitas, como o álcool, o abuso de medicamentos, o jogo, o uso excessivo de internet, a compulsão das compras, o sexo, entre outras. Aconselhando-se o termo comportamento aditivo e dependências (Aditivos & Nacional, 2013).  A abrangência de comportamentos aditivos e dependências permite o combate ao estereótipo da toxicodependência, que não é encarado do mesmo modo perante o comportamento aditivo de muitos milhões de pessoas em todo o mundo, que consomem drogas para dormir ou acalmar angústias (Dias, 2002). No âmbito do Decreto de Lei n.º183/2001 de 21 de junho encontra-se estabelecido programas e estruturas sócio sanitárias criadas com o propósito de junto dos indivíduos com comportamentos aditivos e de risco, sensibilizar para práticas mais seguras e para aqueles que se encontram dispostos a recorrer a tratamentos, terão garantido apoio para encaminhamento para estruturas mais adequadas. Estes programas e estruturas estão definidos no artigo 3.º do decreto supracitado como: gabinetes de apoio a toxicodependentes sem enquadramento sociofamiliar; centros de acolhimento; centros de abrigo; pontos de contacto e de informação; espaços móveis de prevenção de doenças infeciosas; programas de substituição em baixo limiar de exigência; programa de troca de seringas; equipas de rua; e programas de consumo vigiado.  Estes programas e estruturas promovem a proximidade junto destes indivíduos com o objetivo de reduzirem os consumos por via endovenosa, reduzirem o número de novos casos de HIV, reduzirem os casos de overdoses, aumentarem o número de indivíduos acompanhados e sensibilizarem estes indivíduos a aderirem às respostas de saúde (Dependências, 2013).      
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             Capítulo II A Cruz Vermelha em ação: o caso de Braga               
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1. Uma organização de defesa do humano: algumas notas sobre a história da Cruz Vermelha   De acordo com o site oficial da Cruz Vermelha e da Delegação Distrital da CVP – Braga (1984) o fundador do conceito da Cruz Vermelha foi Henry Dunant, um jovem suíço, em 1859, quando em plena batalha de Solferino, no norte de Itália, conseguiu mobilizar a população para cuidar e apoiar os soldados feridos. O Comité Internacional da Cruz Vermelha foi criado em fevereiro de 1863, com a junção de 16 membros de diferentes países. Já a 22 de agosto de 1864 surgiu a primeira Convenção de Genebra, constituída por dez artigos, que foram ao encontro dos ideais defendidos por Henry Dunant, nomeadamente impor aos exércitos o tratamento dos seus soldados feridos, independentemente de serem ou não adversários. Para representar os serviços médicos, foi criada a bandeira com o símbolo da cruz vermelha num fundo branco, o inverso da bandeira suíça. Por sua vez, nos países islâmicos, o símbolo é o Crescente Vermelho. Esta Convenção foi assinada por 12 países. O fundador, Henry Dunant, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1901 como reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação. Também em sua memória e como forma de homenagem, no dia do seu nascimento – 8 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O movimento internacional da Cruz Vermelha é constituído pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e pela Fundação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A sua sede situa-se em Genebra e consiste numa organização humanitária, benevolente, imparcial, neutra, universal e independente. A sua missão, em articulação com a Organização das Nações Unidas, é ajudar as vítimas dos conflitos armados e de outras situações de violência, proteger as suas vidas e dignidade, promover leis que as protejam e promover o Direito Internacional Humanitário. Mantém-se fundamentalmente com donativos provenientes de diversos governos, da National Red Cross e Red Crescent Societies. Na Primeira Guerra Mundial, o Comité abriu em Genebra a Agência Central dos Prisioneiros de Guerra, cujo objetivo era restabelecer os laços entre os soldados presos e as suas famílias. O Comité, em 1929, tentou junto dos governos que fosse adotada uma nova Convenção de Genebra, para proteger os prisioneiros da guerra. Contudo, não foi possível chegarem a um acordo antes da Segunda Guerra Mundial, em que o Comité prestou auxílio aos prisioneiros de 
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guerra e civis através do transporte de suplementos. Porém, também foi neste período que decorreu o maior fracasso, não conseguindo intervir com as vítimas do Holocausto e com outros grupos perseguidos, visto estar sob a alçada de um sistema neutro, o sistema suíço. Em 1949, por iniciativa do Comité, decorreu uma revisão às quatro convenções, que protegiam e promoviam os cuidados aos feridos e doentes no campo de guerra, as vítimas de guerra no mar e os prisioneiros de guerra, acrescentando a proteção aos civis que vivem sob controlo inimigo. Em 1974 foram adicionadas duas atas que conferem proteção contra os perigos indiscriminados da guerra. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho foi fundada em 1919, em Paris, no final da I Guerra Mundial, por Henry Davison (presidente do Comité de Guerra da Cruz Vermelha norte-americana) que propôs formar uma Liga das Sociedades da Cruz Vermelha. Em 1983, o seu nome foi alterado para Liga da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e em novembro de 1991 tornou-se atualmente designada, Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Também se encontra sediada em Genebra e tem cerca de 60 delegações pelo mundo.  Era composta, inicialmente, por cinco estados membros, Inglaterra, França, Itália, Japão e Estados Unidas da América. A partir deste pequeno grupo foi crescendo até aos atuais 190 membros da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Nacional. É a maior organização humanitária do mundo e presta assistência independentemente da nacionalidade, raça, crenças religiosas, classe e/ou política. O seu trabalho centra-se em quatro principais áreas, promoção dos valores humanos, resposta a desastres, preparação para desastres e cuidados comunitários e de saúde. A sua visão é   
“inspirar, encorajar, facilitar e promover em todas as ocasiões todas as formas de atividades humanitárias pelas Sociedades Nacionais, com vista a prevenir e aliviar o sofrimento humano, contribuindo assim para a 
manutenção e promoção da dignidade humana e da paz no mundo” (http://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/).  2. A Cruz Vermelha Portuguesa  Na Conferência Internacional, a 22 de agosto de 1864, aquando do surgimento da primeira Convenção de Genebra, a representar Portugal, esteve presente o médico militar Dr. José António Marques, a pedido do Rei D. Luís I. Portugal foi um dos 12 países a assinar a primeira 
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Convenção. Já a 11 de fevereiro de 1865, depois de regressar a Portugal, José Marques criou a Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra, hoje em dia conhecida como Cruz Vermelha Portuguesa. O seu primeiro presidente foi José Maria Baldy e, atualmente, a Cruz Vermelha Portuguesa tem como presidente de honra o Presidente da República.  A organização da Cruz Vermelha Portuguesa divide-se de três formas no terreno. A nível de serviços centrais, preparando, apoiando e executando as decisões do presidente e da direção nacional, e estabelecem a ponte com as estruturas locais. A nível dos serviços autónomos, estes são regidos pelos seus estatutos e exercem a sua atividade em função das diretrizes enunciadas pelo presidente e direção nacional. A nível das estruturas locais, estas podem ser delegações ou centros comunitários e têm a sua própria direção para gerir a atividade a nível local. A Cruz Vermelha Portuguesa tem como missão proteger a vida e a saúde, preservando a dignidade das pessoas, principalmente das mais desfavorecidas. Regendo-se pelos “princípios fundamentais da humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade 
e universalidade” (Delegação distrital da CVP – Braga, 1984).  3. A delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa   A Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Braga foi fundada a 30 de outubro de 1870, através de uma organização de fundos em prol da CVP, na residência do Conde de Bertiandos. Sendo desde então comemorado a dia 30 de outubro o Dia da Cruz Vermelha de Braga. Atualmente a Delegação de Braga conta com 120 profissionais e cerca de 210 voluntários.  A sua intervenção passa por diversas áreas, tais como: (i) saúde, através do posto de enfermagem, posto de cinesiterapia e do banco de ajudas técnicas; (ii) emergência, com o transporte de doentes não urgentes, transporte inter-hospitalar e serviço de emergência; (iii) formação, sendo possível através da escola de socorrismo, com curso de primeiros socorros, suporte básico de vida, e de tripulante de ambulância de transporte; (iv) juventude, onde estão integrados os projetos como o Ponto Vermelho (loja social), o Projeto JCV in Action, o Projeto Geração Tecla, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e o Projeto +Atitude; (v) ação social, contempla duas creches, o SAD, o CLAIM, o SAAS/Protocolo de RSI, o Centro Comunitário e o Projeto Somos+; (vi) intervenção junto da população sem-abrigo e com indivíduos com comportamentos aditivos, nesta área temos o CAT, a EISD e a Equipa de Rua. 
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4. Intervir para proteger: o Projeto Aproximar – Equipa de Rua  As equipas de rua são uma das estruturas criadas no âmbito da política de redução de riscos e minimização de danos, que devido ao seu trabalho em espaços públicos prima pela proximidade entre técnicos e indivíduos com comportamentos aditivos. Tem regulamento próprio, conforme consta na Portaria n.º 1114/2001 de 20 de setembro e revogada pela Portaria n.º 748/2007 de 25 de junho. Os serviços prestados pelas equipas de rua são informação e sensibilização relativamente aos comportamentos de risco, a troca de seringas, distribuição de preservativos e de outro material utilizado em consumos, programa de metadona, encaminhamentos para outros serviços, acompanhamentos, apoio psicológico e social, fornecimento de alimentação e de roupa e intervenção nos primeiros socorros face a situações de emergência ou de negligência (Andrade et al., 2007; Carapinha, 2009; Fernandes, Pinto, & Oliveira, 2006). Além da intervenção direta junto dos consumidores também intervêm indiretamente com aqueles que convivem com esta realidade e que sofrem com os efeitos colaterais (Brinca, 2018).  Num estudo efetuado por Fernandes, Pinto e Oliveira (2006) foi possível realizarem um perfil das equipas de redução de riscos em Portugal, descrevendo-as como   
“equipas pequenas, na ordem dos 6 elementos; tendencialmente femininas na sua constituição no Norte e de maior equilíbrio entre os géneros na área metropolitana de Lisboa; também tendencialmente jovens; construídas por psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros, com ou sem experiência profissional anterior no âmbito das drogas; muito dificilmente integrando ex-utilizadores problemáticos de drogas e 
mantendo os seus profissionais em situações de vínculo precário”.  Para além dos resultados positivos obtidos na mudança de comportamentos de risco, também o trabalho de rua tem conseguido chegar a consumidores de substâncias aditivas que não vão aos serviços de saúde ou sociais e só através deste trabalho efetuado por estas equipas é possível prestar algum apoio a estes consumidores (Carapinha, 2009). 
O Projeto Equipa de Rua “Aproximar” é constituída por um psicólogo, duas enfermeiras e diversos voluntários, cujo número varia em função da disponibilidade de tempo. Indo ao encontro do perfil das equipas de redução de riscos traçado por Fernandes, Pinto e Oliveira (2006), pois trata-se de uma equipa pequena e maioritariamente feminina. Tem uma estrutura móvel sócio 
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sanitária (fotografia 1) de apoio aos indivíduos com comportamentos aditivos. A sua missão é promover e fornecer um serviço de qualidade aos indivíduos com comportamentos aditivos, numa lógica interventiva e direcionada para a RRMD. Esta equipa de rua tem como objetivo intervir junto da população com comportamentos aditivos, que devido às suas circunstâncias de vida dificilmente recorrem aos serviços de saúde e sociais. Esta proximidade permite incutir-lhes, através da educação e sensibilização, cuidados para os danos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, recorrendo a um conjunto de programas e serviços para esse efeito.  A sua intervenção segue as diretrizes da RRMD, tendo como atividades: a troca de 
seringas; cedência de “prata”; distribuição de preservativos; distribuição de cobertores; distribuição de apoio alimentar; rastreio anónimo de VIH; o PSOBLE; vacinação do tétano, hepatites e da gripe; cuidados de enfermagem; encaminhamento/acompanhamento para o rastreio da tuberculose, hepatites e doenças sexualmente transmissíveis; acompanhamento de psicologia; acompanhamento do consumidor em processo de recuperação e tratamento e envolvimento da comunidade na problemática.  
 Fotografia 1. Carrinha da Equipa de Rua "Aproximar" 
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             Capítulo III O quadro metodológico                
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1. A etnografia como metodologia  Nos seus estudos, Fernandes (1998) analisou relatos de diversos autores com investigação no campo das drogas, verificando a unanimidade do uso da etnografia como método mais vantajoso, pela forma como permite a integração no meio, acesso a determinadas informações e como possibilita a relação investigador-ator social sem interferir demasiado, sem alterar as rotinas e o meio.  Fernandes (1998) apresenta como características da etnografia: (i) o principal instrumento 
– o investigador; “Ele é uma fonte de dados (através da observação participante, da interacção), instrumento da sua recolha (através da escuta, da interrogação, dos registos) e do seu tratamento”; (ii) pequenas unidades de estudos – um bairro, um grupo… (iii) holismo – os procedimentos de recolha de informação são do tipo descritivo. Para a recolha de informação devem ser utilizados: monografias de investigação, artigos científicos, relatórios oficiais, artigos 
jornalísticos, autobiografias, diários; (iv) “socialização” no contexto – “ o acesso a uma percepção holista exige uma familiarização crescente do investigador com o contexto: deambular pelo espaço, falar com as pessoas, fazer perguntas, ser alvo de perguntas, participar em actividades próprias do local, fazer-se ver na comunidade de pessoas com inserção nas redes sociais locais são importantes processos de «socialização» no contexto”; (v) flexibilidade – diversas fontes de informação e de procedimentos no trabalho de rua; (vi) informalidade – estilo adotado pelo investigador; (vii) impacto mínimo – interferência do observador com o objecto.  Assim, a metodologia utilizada numa fase inicial da investigação foi a pesquisa bibliográfica, seguindo-se uma pesquisa qualitativa, focada na compreensão de um grupo social e tendo como objetivo descrever, compreender e explicar as relações entre o global e o local em determinado fenómeno (Portela, 2004). De acordo com Bogdan & Biklen (1994a), o método qualitativo apresenta cinco características: (i) na investigação qualitativa a fonte direta de dados é 
o ambiente “natural”, constituindo o investigador o instrumento principal; (ii) a investigação qualitativa é descritiva; (iii) os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente o resultado; (iv) os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; (v) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Posto isto, consideramos que o método mais pertinente a utilizar seria o estilo etnográfico, com o intuito de estudar e observar um grupo de indivíduos com comportamentos aditivos que tenham o apoio e acompanhamento da equipa de rua do projeto Aproximar. Houve ainda recurso 
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a entrevistas semiestruturadas a diferentes atores sociais intervenientes, como os técnicos do projeto e os indivíduos com comportamentos aditivos apoiados pela equipa. Entrevistamos os três elementos da equipa de rua e apenas 11 utentes do projeto Aproximar, tal como sugerido por Pierre Bourdieu (2008) tivemos em conta a escolha dos entrevistados e recebemos as orientações e opiniões dos profissionais que os conhecem e já os acompanham há vários anos. Posto isto, optou-se pelas entrevistas semiestruturadas, por ser possível obter dados comparáveis entre os diferentes entrevistados (Bogdan & Biklen, 1994b). Durante as entrevistas verificamos o sentimento de censura que Pierre Bourdieu (2008) aborda e foi visível, através de demonstrações físicas, como transpiração excessiva, inquietude e fala apressada, que os utentes entrevistados demonstraram e foi notório o sentimento de inibição com a presença do gravador. Desta forma, para complementar a recolha de dados, foi também utilizado, de modo sistemático, um diário de campo, pois como refere Fernandes (1998), é um elemento fundamental na investigação. Entre outros aspetos permite o registo das observações e 
dos elementos que o compõem, sendo constituído por “notas descritivas, notas metodológicas e notas pessoais” (Fernandes, 1998). No diário de campo constam todo o tipo de registos, com a informação recolhida através das conversas informais e entrevistas aos vários atores sociais; observações; descrições do território psicotrópico, dos consumidores de substâncias aditivas e dos procedimentos durante a intervenção da equipa de rua; e comentários/pensamentos do investigador ao longo do dia. Foi ainda realizada a transcrição de todas as entrevistas realizadas e de forma mais literal possível, dando assim possibilidade à construção de dois quadros de análise das entrevistas (anexo 2), um dos quadros para as entrevistas aos utentes e o outro quadro para as entrevistas aos profissionais. É ainda de sublinhar que as entrevistas não se encontram incluídas em anexo, na dissertação, por considerar que constituiu material de utilização reservada.  2. Trabalho de Campo  Inicialmente iria fazer a investigação numa equipa de rua em Barcelos. No entanto, devido à mudança do meu local de trabalho, alterei a minha observação etnográfica para Braga, uma vez que nesta cidade a equipa de rua funciona também aos fins-de-semana. Este horário mais alargado é muito vantajoso para mim, considerando que durante a semana tenho limitações de tempo decorrentes das minhas atividades profissionais. 
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Apareci na carrinha da equipa de rua do Projeto Aproximar, da Delegação de Braga da Cruz Vermelha, pela primeira vez no dia 27 de outubro de 2018.  
  A carrinha encontra-se diariamente na central de camionagem de Braga, entre as 10h30 e as 12h30. Por indicações de um membro da equipa, cheguei por volta das 11h00 e apresentei-me. Estava apenas uma enfermeira que ficou surpreendida com a minha presença, uma vez que não tinha sido informada. Apesar da surpresa, acolheu-me muito bem e explicou-me o funcionamento do Programa. Com esta estava uma voluntária de apoio ao trabalho da enfermeira e um utente jovem, de 23 anos, do sexo masculino. Cheguei pensando que a minha inserção ia ser difícil, suscitando desconfiança e até hostilidade por parte dos utentes. Porém, e contra todas as expetativas, ao longo do primeiro dia os utentes do programa não estranharem a presença de uma cara nova. A bem dizer, estava eu mais nervosa do que eles. Fiquei com a impressão que para eles a minha presença nada importava, era mais uma pessoa, a juntar às muitas que eles iam conhecendo sempre que 

contactavam com os serviços da “carrinha”. Em conversa com a enfermeira, esta confirmou que 

Figura 1: Localização da carrinha do projeto Aproximar 
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os utentes estavam muito confortáveis com a minha presença pois estavam habituados a ver caras novas, sejam voluntários ou estagiários. Logo no segundo dia, deparo-me com mais um utente jovem, com 25 anos, também do sexo masculino. Através de uma voluntária que também não o conhecia, soubemos que consome há dez anos, ocupando-se com a arrumação de carros para obter dinheiro para os consumos. Esta atividade permite obter cerca de 100 a 150 euros por dia (sete a oito horas). Fiquei vivamente tocada pela sua história de vida, tendo ainda primos próximos em situação de consumo ativo. Após duas semanas este jovem deixou de aparecer no Programa e soubemos que foi fazer o desmame, ressacar a frio. Durante o tempo em que estive a acompanhar este Projeto senti dificuldades e tive alguns obstáculos, nomeadamente: (i) só poder estar presente aos fins-de-semana por questões laborais; (ii) acompanhar saídas de alguns utentes e as suas reentradas, lidar com os sentimentos que estas reentradas nos causam, pois é um misto de emoções, tanto se sente tristeza e frustração pelo seu regresso que é sinal de recaída, como pela alegria de os voltar a ver pois cria-se uma ligação e empatia com a pessoa; (iii) lidar com um pedido de dinheiro por parte de um utente, quando eles sabem que é proibido pedi-lo aos membros da equipa, voluntários e estagiários, e nós sabemos que aquele dinheiro é para os consumos…dar ou não dar? (iv) conseguir as entrevistas, visto que muitos deles argumentavam que estavam fartos de estar sempre a dizer o 
mesmo “quando começou a consumir? O que consumia? Como consumia?”. Um dos exemplos que bem representa estas dificuldades foi um dos utentes, do sexo feminino, que acedeu prontamente em colaborar na entrevista mas que na vez seguinte à entrevista, como já tinha um certo à vontade, abordou-me, quando já estava a caminho de regresso após as 12h30, para pedir dinheiro para comprar pão dizendo que depois me devolvia o dinheiro. Mais tarde apercebi-me de outras situações semelhantes da sua parte com outros voluntários. O espaço de atuação do Projeto Aproximar, na parte da manhã, restringe-se a um canto na central de camionagem de Braga, à vista de todos, com diversos transeuntes a circular, especialmente numerosos ao sábado, devido ao mercado que funciona em artéria adjacente, e ao domingo devido à celebração de culto na Igreja Pentecostal Vida & Vida em Abundância. 
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             O ambiente entre a equipa e os utentes é sempre descontraído, informal e cordial. Existem dois ou três utentes que têm um temperamento mais vincado e por vezes não cumprem horários, gerando um clima de tensão momentânea. Porém, também assisti a conflitos entre os utentes, e entre determinados utentes que também são dealers com outros indivíduos que não pertencem ao Programa mas que constantemente aparecem no local e provocam discussões. Também presenciei situações de conflito para com a equipa, como, por exemplo, um utente achar que o estavam a enganar, pois tinha pedido redução da metadona e, no seu ponto de vista, a quantidade 
era sempre a mesma, não “via” a redução. Depois a enfermeira explicou-me que apenas diminuem 1mg por semana, ainda ia na quarta semana de redução, é natural que no copo não se note essa diferença e acima de tudo, foi o próprio a solicitar não ser informado da dose que estava a fazer. Ao longo do tempo em que acompanhei a equipa de rua criei laços de afinidade e empatia com alguns utentes, particularmente com o jovem que está sempre presente desde o primeiro dia e que se predispôs a auxiliar no que fosse necessário. Trata-se de uma verdadeira “figura” do Programa: muito gentil, sabe interagir com cordialidade junto dos passantes, cativando-os com a sua atitude e conversa, conseguindo sempre numerosas ofertas, seja dinheiro, tabaco, cafés e até lanches e bolos diversos. Durante o acompanhamento do Projeto Aproximar fui-me familiarizando com os termos utilizados pelos utentes relativos às substâncias e materiais, como a base – é a pedra crack; pó, 

Fotografia 2: Local do culto da Igreja Pentecostal 



39  

castanha ou chocolate – heroína; branca – base de crack, pois as bases de crack são assim 
denominadas porque ao partir a barra da pedra faz “crack” e quem faz esse corte é o dealer; um fuminho é na prata; um caneco é no cachimbo; dar na pedra é consumir na prata; dar um pico ou um kick é injetar; gringas ou pistolas são as seringas. Quando iniciei o trabalho de campo sobre o Programa estavam integrados 43 utentes; sensivelmente a meio da sua duração estavam 39 utentes e na minha saída o Programa contemplava 35 utentes. As saídas dos utentes do Programa devem-se a detenções, comportamentos agressivos que levam a repreensões ou mesmo a expulsões; mortes; transferências para o CRI ou ET, faltas durante quinze dias consecutivos e por terminarem o programa. Este terminar do Programa deve-se ao desmame que eles vão efetuando. Como uma das enfermeiras me explicou, o efeito da metadona pode durar até 48 horas. Fazer o desmame custa muito, pois o efeito de semivida da metadona é de cerca de um mês. Ao fazer a frio o desmame de heroína é no máximo uma semana. Custa bastante pois a heroína dá dependência física e muitos consomem não pelo prazer mas sim para não ter sintomas físicos. De salientar que só é considerado pela equipa a saída/abandono do Projeto após 30 dias sem contacto com a pessoa. Soube de duas situações, ao longo do meu acompanhamento no Projeto, que saíram para fazerem o desmame a frio. E de três utentes que saírem após atingirem as 3mg de metadona, sendo que um deles regressou ao Programa, e pelos vistos é um comportamento já habitual neste utente. Chega a essas doses e sai, está um a dois meses ausente e depois regressa ao Programa. Foi uma experiência engraçada presenciar o aniversário de um dos utentes mais jovens, durante o qual um casal apareceu na carrinha com um presente, um bolo e sumo para ele. Cantamos-lhe os parabéns e ainda lhe deram dinheiro. Todos eles se sentem à vontade com a presença de caras novas que mesmo em pouco tempo vão partilhando algumas vivências pessoais, como é o caso de um dos elementos femininos contar que chegou a traficar com o marido e foi apanhada com 4kg de droga numa viagem da Holanda. Um dos utentes, do sexo masculino, arrumador de carros na zona da Segurança Social, partilhou que há alguns anos que já não se injeta mas foram 20 anos de consumos injetáveis, tendo mesmo injetado no pescoço e nas virilhas. Segundo ele, logo que acordava só pensava em consumir, pois os sintomas físicos eram muitos, e só consumindo é que conseguia controlar o corpo e passar o dia bem. Neste momento só consome cocaína e diz que não cria dependência. 
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Este utente também teve alturas em que falava com as enfermeiras sobre as vozes que ouve na cabeça,   
“as vozes que ouço na minha cabeça são reais? Eh pá, parecem mesmo reais! E à noite quero dormir e estou sempre a ouvir, não se calam. É que agora, às vezes, 

eu penso uma baboseira e parece que as pessoas à minha volta sabem o que eu pensei.” (Diário de campo, 27/12/2019)  Outros contam como em tempos se juntavam em grupos, uns 20 elementos, e consumiam todos juntos no cemitério ou na casa de um deles. Um outro ainda relatou a sua experiência com um cocktail.  
 

“Uma vez dei um kick com tramadol e rivrotil, ali naquela casa perto do cemitério, fiquei lá agarrado ao tanque, foi um avisar o meu irmão, ele veio procurar-me era «oh meu irmão? Meu irmão onde estás?» respondi-lhe que estava em baixo. Eu estava todo borrado! O meu irmão chamou um táxi, tiveram de abrir os vidros todos. Chegamos a casa, meteram-me a tomar banho e foi a minha mãezinha que me 
deu banho”.  (Diário de campo, 12/01/2019) 
 Este utente contou ainda que uma vez estava com um amigo numa esquina perto do Campo da Vinha e que repararam que do outro lado numa outra esquina estaria alguém sentado. 

Quando se aproximaram viram que era um cadáver já em decomposição “com larvas a saírem da 

boca e do nariz, ainda com a gringa espetada no braço”. O amigo ficou com o telemóvel e ele ficou com o pacote que tinha no bolso e só depois foram chamar a polícia. Outros utentes partilham as suas histórias vividas noutros países, como um utente que foi passar férias a Espanha e levou uns comprimidos que misturados com cerveja dava um spide. Segundo o que ele explicou eram muito usados pelas senhoras para emagrecer, então uns meses antes pediu a uma amiga para ir comprando em diversas farmácias de Braga. Quando chegou a Espanha falou com um espanhol que o levou a um café em que só estava o dono, mas em pouco tempo o café estava cheio. Quando regressou à praia onde tinha ficado o seu amigo, ia com os bolsos cheios. Disse ainda que à noite na rua eram só espanhóis a passar a correr. Também contou que experimentou umas quatro vezes LSD, mas segundo ele só consumia metade e sempre 
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acompanhado. Diz que arranjava a mil escudos e era semelhante a uma folha A4 quadriculada. Acrescentou ainda que nessa altura os hippies iam para o monte apanhar cogumelos alucinogénios e com eles faziam sopa. 
Alguns dos utentes são “apanhados” nas suas histórias, um dos utentes, de sexo masculino, constantemente pedia cobertores e a equipa ia dando, até que um dia chegou mais conversador e a enfermeira questionou sobre os inúmeros cobertores, qual não foi o nosso espanto em sabermos que utilizava os cobertores para os três cães e que quando estavam sujos os deitava ao lixo. Também houve situações engraçadas como um utente que quando chegava mais tarde, 

quase em cima da hora de arrumar, ao longe já gritava “Eu sou eu! Quando ouvires, eu sou eu, sou eu que estou a chegar”. Ou como um dos insólitos presenciados e depois comentados pelos utentes durante o tempo em que ficam pelo espaço adjacente, foi o facto de um indivíduo estar enfiado no contentor de roupa para doar, só com as pernas de fora. Pelos comentários dos utentes nessa semana foi recorrente verem esse cenário e um assistiu a polícia a ir lá chamar o indivíduo à atenção. Há situações ou pormenores que muitas vezes nos são transmitidos pelas enfermeiras, como o facto de um dos entrevistados estar detido 21 anos e não revelar o verdadeiro motivo pelo qual cumpriu essa pena, sendo o verdadeiro motivo descrito pela enfermeira. Sempre que chovia não havia grandes conversas, era praticamente chegar, tomar a metadona e ir embora. Quanto muito aguardavam pela chegada de determinada pessoa e depois iam embora. Já quando estava bom tempo ficavam pelo espaço envolto em conversas prolongadas sobre vários assuntos mas principalmente sobre futebol e motociclos. Também levam os seus cães, todos muito bem tratados, dóceis e bem treinados. Tive a oportunidade de acompanhar a equipa uma única vez na volta da tarde. Fui ter ao CAT e fui com o psicólogo e com uma estagiária. Eu preenchi o formulário com o registo do que foi distribuído, quantidades, horários de passagem nos diversos pontos e a estagiária entregou os lanches, as pratas e kits. A rota iniciou com passagem sem paragem na ponte S. João, paragem na igreja S. Lázaro, passagem com paragem na escola D. Maria, passagem com paragem na Avenida Central, paragem na Central de Camionagem, passagem sem paragem no cemitério, seguindo-se o bairro das Enguardas e o Braga Parque, paragem na rodovia, passagem com paragem perto da Segurança Social e paragem no bairro de Santa Tecla. 
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Nessa tarde apenas vi três utentes que frequentam a carrinha durante a manhã, sendo que o psicólogo explicou que são poucos os utentes que frequentam a carrinha de manhã e à tarde. Sobre este serviço de distribuição de lanches à tarde, uma das enfermeiras chegou a tecer o seguinte comentário  
 

“notamos que na ronda da tarde, a distribuição dos lanches está a ser um take-away e não pode ser. Estamos a fazer testes esta semana e a próxima, para haver mudanças. Este serviço foi criado como forma de aproximação aos dependentes e tentar o passa a palavra para irem ter connosco. Contudo, com os anos a passarem tornou-se banal e tipo take-away.” (Diário de campo, 02/02/2019) 
 Relativamente à cedência de kits, cheguei a presenciar a ida de um conhecido, ex-colega de escola, na primeira vez não me reconheceu mas depois já falava. O primeiro contacto foi constrangedor para ambas as partes. Vi ainda um indivíduo masculino a pedir 12 kits sem trazer nenhuma seringa para troca, ao qual respondeu ao ser confrontado que costuma trazer muitas de 

vez em quando e referiu que foi o número que “ele” pediu. Tive de perguntar à enfermeira o motivo de ele se referir a uma terceira pessoa e explicou-me que ele diz levar para um engenheiro muito importante e conhecido, porém a equipa acha que não é verdade mas que ele acredita verdadeiramente nessa história. Recordo-me de um dia chegar à carrinha e estarem a falar do utente jovem, com 23 anos, pois este tinha ido a tribunal, em que supostamente lhe foi decretada uma medida de coação, a pulseira eletrónica. Porém, no CAT não é permitido permanecer com este tipo de medida de coação, por este motivo teria de ir ou para o Alto Limiar ou para casa de algum familiar. A situação foi sendo prolongada até que quase a terminar a minha observação etnográfica ficamos a saber que esse jovem foi levado para o estabelecimento prisional. É muito bom ver que alguns utentes acabam por também estabelecer alguma ligação connosco e como em simples gestos vemos isso, como o AM ofereceu-me duas bolinhas e foi dando alguns rebuçados. No dia do pensamento, 23 de fevereiro, a equipa tomou a iniciativa de criar um cantinho na carrinha (fotografia 3) onde qualquer pessoa pode colocar um pensamento num post-it, alguns utentes e voluntários escreveram alguns pensamentos, eu também deixei um. 
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           O último dia de acompanhamento da equipa de rua foi no dia 24 de março. Foi um misto de emoções: por um lado, foi a sensação de dever cumprido, por outro lado já existiam laços criados, tanto com os profissionais, como com os voluntários e também com alguns dos utentes do programa. Não considero uma despedida mas sim um até já, pois prometi lá voltar a visitá-los. 
   

Fotografia 3: Cantinho da carrinha alusivo ao dia do pensamento 

Fotografia 4: Carrinha da equipa de rua e uma das enfermeiras a dosear a metadona 
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  Capítulo IV A análise dos dados                
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1. A caracterização dos utentes  De acordo com os dados do ano transato fornecidos pela equipa de rua do Projeto Aproximar, o número de utentes ativos a frequentar o PSOBLE é de 43 indivíduos, maioritariamente do sexo masculino, de nacionalidade portuguesa e com história de consumos superior a 18 anos. Contudo, ao longo de todo o ano passaram pelo programa cerca de 76 indivíduos. 
 Como mostra a figura 2. Faixa etária dos utentes, a grande maioria dos utentes, cerca de 32 pessoas, tem idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos de idade. Sendo que um elemento tem mais de 65 anos, três utentes têm entre os 55 e os 64 anos de idade, 26 pessoas têm entre os 35 e os 44 anos, doze deles apresentam idades entre os 25 e os 34 anos e dois elementos têm entre os 20 e os 24 anos. 

05101520253035
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65Nº de utentes Faixa etária

Figura 2. Faixa etária dos utentes
Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 
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 Relativamente à escolaridade, seis têm o 12º ano, dezoito têm o 9º ano, 22 elementos têm o 6º ano, onze deles têm o 4º ano. Porém, a equipa não tem informação sobre a escolaridade de dezanove pessoas. Percebemos assim que a maioria possui o ensino básico (figura 3. Escolaridade dos utentes). 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40Familiar clássicaCATSem-abrigoQuarto alugadoCAESHabitação partilhadaHousing First

Nº de utentesTipo de habitação

Figura 4. Habitação dos Utentes
14% 29%24%8%25%Figura 3. Escolaridade dos utentes

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Ensino Secundário Sem informaçãoFonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 
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Em termos habitacionais, 36 elementos encontravam-se em habitações familiares clássicas, 20 pessoas passaram pelo CAT, cinco indivíduos eram sem-abrigo, dez pessoas residiam em quartos alugados, uma pessoa esteve no CAES, outro esteve numa habitação 
partilhada e dois integraram o Projeto “Housing First”. Durante esse ano a equipa verificou que cinco elementos foram detidos e pelo menos uma pessoa faleceu (figura 4. Habitação dos utentes).  

Como é possível analisar na figura 5. Meios de subsistência, a equipa verificou que treze indivíduos obtinham rendimentos através dos seus trabalhos, 25 recebem apoios sociais como o RSI, reformas e/ou pensões sociais, quinze pessoas dependiam de terceiros, nove pessoas praticavam atos ilícitos, seis elementos dedicavam-se à mendicidade, cinco “arrumavam carros” e dois elementos prostituíam-se.    
0510152025Nº de utentes Meios de subsistência 

Figura 5. Meios de subsistência dos utentes
Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 
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 Tal como mostra a figura 6. Consumos de substâncias, é possível apurar que apenas 23 elementos consumiam uma única substância, sendo que dez consumiam heroína, nove consumiam base de coca/crack e quatro elementos consumiam cannabis. Relativamente aos policonsumos, cerca de dezoito indivíduos efetuavam consumos concomitantes de base de coca/crack e heroína; onze pessoas consumiam base de coca/crack, heroína e cannabis; cinco elementos consumiam base de coca/crack e cannabis; três deles consumiam heroína e cannabis; uma pessoa fazia consumos simultâneos de base de coca/crack, heroína, cannabis e benzodiazepinas; também um elemento consumia heroína e benzodiazepinas; e um outro tinha consumos de base de coca/crack e benzodiazepinas. Verificou-se ainda que cerca de dez elementos para além de consumir substâncias psicoativas também consomem álcool. Sendo possível constatar que as substâncias mais consumidas são a base de coca/crack e heroína. 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18HeroínaCocaína/crackCannabisCocaína/crack e heroínaCocaína/crack; heroína e cannabisCocaína/crack e cannabisHeroína e cannabisCocaína/crack, heroína, cannabis e benzodiazepinasHeroína e benzodiazepinasCocaína/crack e benzodiazepinasÁlcool

Nº de utentesTipo de susbstância Figura 6. Consumos de substâncias
Duas ou mais substâncias Uma SubstânciaFonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 
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O método de consumo mais utilizado por cerca de 60 pessoas é a via fumada, oito elementos utilizam duas vias, cinco indivíduos consomem por via endovenosa e três pessoas consomem por via oral (figura 7. Método de consumo). 
No que respeita a acompanhamento médico, cerca de 47 indivíduos efetuaram exames médicos, dos quais onze são portadores de VIH. Relativamente à hepatite C foram contabilizados 

79%7% 4% 10%Figura 7. Método de consumo
Fumada Endovenosa Oral Duas vias

Hepatite C71%Hepatite B10% VIH16% Doença mental3%Figura 8. Doenças dos utentes
Hepatite C Hepatite B VIH Doença mental

Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 
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49 pessoas e com hepatite B sete pessoas. A equipa acompanhou também dois indivíduos com doença mental (figura 8. Doenças dos utentes). 
De acordo com a figura 9. Questões jurídicas, a equipa apurou que dezoito elementos aguardavam julgamento, três pessoas cumpriram pena suspensa, dois indivíduos estavam em liberdade condicional e uma pessoa era acompanhada na CDT. 

 

F igu ra  9 .  Ques tões  ju r íd i casAguarda julgamento Pena suspensa Liberdade condicional CDT

02468
1012

PALE Detido Fim do PSOBLE Comunidadeterapêutica Outra EquipaRua FaleceuNº de utentes Tipo de acompanhamento
Figura 10. Fim ou transição do acompanhamentoFonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Projeto Aproximar 
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Foi ainda descrito pela equipa, como mostra a figura 10. Fim ou transição do acompanhamento, que dez elementos transitaram para o Programa de Alto Limiar de Exigência1, sete pessoas foram detidas, cinco indivíduos terminaram com sucesso o PSOBLE, três pessoas foram integradas em comunidades terapêuticas, dois elementos foram transferidos para outras equipas de rua das respetivas áreas de residência e um individuo faleceu.  2. O passado, o presente e o olhar futuro: o que esperar   2.1. Emprego, apoios sociais e atividades   Um dos aspetos mais explorados nas entrevistas com os consumidores de substâncias aditivas é a sua história ocupacional, isto porque está associado ao estigma e exclusão social destes indivíduos. Tal como descreve Fernandes e Carvalho (2003), os indivíduos da zona up praticamente todos têm trabalho e consomem para poderem trabalhar, ao contrário da zona down, em que a maioria encontra-se desempregada e dos que trabalham quase todos o fazem para consumir. Esta descrição permite efetuar um paralelismo com o constatado por Wacquant (2008) aquando da sua investigação sobre os guetos,  
“Confrontados com a derrocada do mercado de trabalho assalariado e a insuficiência gritante da ajuda social, os moradores do gueto não têm, frequentemente, outra escolha para substituir que voltar-se para a economia informal da rua, e especialmente para o sector mais dinâmico: o comércio da droga."   Constatamos que dos entrevistados a maioria tem um emprego ou vai fazendo uns trabalhos esporádicos. Talvez, noutra altura das suas vidas, de facto estes trabalhos seriam exclusivamente para manter os seus consumos, não obstante, nos dias de hoje, já integrados há algum tempo no projeto Aproximar, não é por esse motivo que mantêm estes trabalhos.  
“Eu sempre trabalhei, eu sempre fui ganzado mas sempre trabalhei.” (J, 53 anos)                                                            1 O Programa de Alto Limiar de Exigência encontra-se inserido no Programa de Tratamento com Antagonistas de Opiáceos e visa a abstinência do consumo de heroína. Quem pretende integrar este programa terá de aceitar o contrato terapêutico, no qual está prescrito um medicamento bloqueador dos recetores opiáceos com tempo de atuação prolongado e ser submetido a análises toxicológicas periódicas. Terá acompanhamento médico, psicológico e social (Grupo de trabalho, 2006; http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/TratamentoMais/SitePages/ModelosRespostas.aspx.).  

http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/TratamentoMais/SitePages/ModelosRespostas.aspx
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“A minha atividade profissional é o artesanato.” (L, 59 anos) 
“ […] vou fazendo uns biscates nos supermercados da Avenida.” (F, 43 anos) 
“Cuido do cão e de vez em uns biscates, mas um emprego assim fixo não.” (N, 55 anos)  
É típico no nosso quotidiano quando confrontados com um indivíduo a solicitar “uma 

esmolinha”, muitas pessoas comentarem “vai mas é trabalhar que tens bom corpo!”. Mas será realmente assim tão fácil?  É importante considerar o facto do mercado de trabalho atualmente estar saturado de indivíduos com formação e/ou experiência profissional que também têm muita dificuldade em encontrar oportunidades de trabalho. Diariamente saem ofertas de trabalho, porém, uma grande parte são para trabalhos precários, algumas são exclusivas para medidas de emprego com enfoque nos estágios profissionais, em que várias empresas/instituições sobrevivem através destas medidas evitando contratar alguém, mas também há várias situações em que recusam muitas integrações, ou por não terem experiência profissional, ou por terem mais idade. No entanto, existe uma outra perspetiva que advém de um dos membros da equipa, que resulta do seu acompanhamento ao longo dos anos, que se refere ao facto destes indivíduos não possuírem grandes aspirações e expectativas relativamente ao futuro. 
 

“Por isso eles não têm grandes planos. Se nós perguntarmos: “olha, gostavas de 

trabalhar? Ah sim, sim, sim gostava. E fazer o quê? Uh qualquer coisa.” São poucos aqueles que sabem que querem uma determinada profissão, que querem, que sabem o que gostam e que lutam por isso. A maior parte quer um trabalho porque isso equivale a dizer que têm mais rendimentos para chegar ao fim do mês e receber um salário mas são muito poucos, muito poucos aqueles que consegui que tivessem um sentido, um objetivo de vida bem definido, uhh muitos deles, a maior parte não sabe, não 
sabem muito bem o que querem fazer. Têm essa grande dúvida.” (Psicólogo, 48 anos) 
 Tendo em conta este panorama descrito, facilmente se reconhece que a integração de um indivíduo com comportamentos aditivos tenha ainda mais dificuldade em ter um emprego, principalmente um emprego estável. Por isso é que alguns trabalham mas em condições precárias, outros, porém recorrem a apoios sociais ou à mendicidade. 
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[Beneficiária de RSI] “Tenho uma depressão muito grave e ainda por cima sou 

seropositiva, é complicado arranjar emprego. […] As minhas técnicas estão a tentar 

arranjar que eu consiga a reforma aos 55 anos.” (MA, 54 anos) 
“Faço um voluntariadozinho aqui na carrinha, mas em termos de emprego fixo ainda 
não tenho nada. […] Peço umas moedinhas” (M, 23 anos) São as situações de trabalho precário, a mendicidade e de alguns casos de beneficiários de apoios sociais que poderiam integrar programas de incentivo ao emprego, que já existiram e tanta falta fazem, como constata o psicólogo da equipa: 
 

“Havia um programa antigamente, existia um programa que era um Programa Vida Emprego2 e esse programa faz muita falta hoje em dia. Existia uma série de apoios às entidades patronais que quisessem ter no seu espaço, que quisessem contratar pessoas aqui inscritas no CRI, encaminhados pelo CRI ou CAT. Esse tipo de incentivos, esse tipo de apoios às empresas, uhh faz todo o sentido e acho que devia regressar.” (Psicólogo, 48 anos) Baseada no senso comum e na literatura, achava que os entrevistados seriam maioritariamente desempregados, tal como os indivíduos da zona down descritos por Fernandes e Carvalho (2003), todavia as minhas expectativas não estavam certas. Dos 11 entrevistados, sete deles trabalham, sendo que quatro deles têm trabalhos fixos e três fazem biscates. Os restantes quatro indivíduos subsistem com a ajuda de terceiros, seja de familiares ou a mendigar, e com apoios sociais. Para corroborar estes dados, o psicólogo da equipa de rua deste projeto deu mais um exemplo: 
 

“Olha temos aqui o A que já o conheço desde 96/97 praí, e tem esse trabalho todos os dias de levar a fruta, os legumes e ele consumia, consumia bastante e teve de mudar alguma coisa.” (Psicólogo, 48 anos)                                                            2 O Programa Vida Emprego tem por finalidade potenciar a reinserção social e profissional de consumidores de substâncias psicoativas, como parte integrante e fundamental do processo de tratamento e reinserção. Dirige-se a toxicodependentes em idade ativa, que se encontrem ou tenham terminado processos de tratamento, quer em comunidade terapêutica, quer em regime ambulatório. http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/ReinsercaoMais/SitePages/detalhe.aspx?itemId=1&lista=ReinsercaoEmpregabilidade&bkUrl=/BK/Intervencao/ReinsercaoMais 

http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/ReinsercaoMais/SitePages/detalhe.aspx?itemId=1&lista=ReinsercaoEmpregabilidade&bkUrl=/BK/Intervencao/ReinsercaoMais
http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/ReinsercaoMais/SitePages/detalhe.aspx?itemId=1&lista=ReinsercaoEmpregabilidade&bkUrl=/BK/Intervencao/ReinsercaoMais
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2.2. Entrada e trajeto nos consumos  Todos os entrevistados iniciaram os seus consumos muito jovens, alguns durante a adolescência. Como justificação para tais atos atribuem às influências de amigos mais velhos. Gameiro (1989) explica que estes comportamentos estão relacionados com a satisfação de se sentirem alguém e da experiência de pertença a um grupo, de serem aceites no grupo pelo facto de também consumirem, da sua aprovação. 
 

“15-16 por aí. Foi por um amigo. Heroína. […] fumada mas já fumava haxixe antes. Foi antes, foi mais cedo. Sim foi por aí, 14-15. Sim, depois veio a heroína. Na altura os 
amigos consumiam e era muito giro, era não sei quê…quando dei por mim o giro já 
passava a pesadelo. […] Haxixe, heroína e mais tarde cocaína. Mais tarde, não muito mais tarde mas eu engravidei do meu filho com, eu casei com 18, o meu filho nasceu, tinha eu feito 19 ainda não havia um mês e nessa altura quando soube que estava grávida já consumia cocaína, portanto, ou seja, com 17, 17 anos iniciei os consumos de 
cocaína fumada, tudo fumado [riso]” (V, 46 anos) 
“Comecei a consumir substâncias antes do 25 de Abril. Tinha, portanto, em 74, 

tinha…com 15 anos que começo a consumir substâncias, tinha quase 16 anos. Foi com os retornados que vieram, traziam as ervas, depois havia os haxixes, dantes a gente entrava haxixe por todo o mundo, o black bombaim, o haxixe vermelho, o haxixe 
branco, o haxixe verde, o haxixe preto, o haxixe…havia ervas de todo o mundo, também nessa altura, não é? Foi a curiosidade, o querer saber, o conhecer, o querer perceber isto, pronto. Foi mesmo essa curiosidade «deixa ver se percebo o 
universo».” (L, 59 anos)  Ao nível das substâncias, os entrevistados descreveram o seu percurso indo ao encontro ao referido por Dias (2002),  
“o jovem começa por experimentar o haxixe, tenta outras drogas e vai acabar num consumo regular de heroína. Este percurso, pode dizer-se clássico, é referido não só na literatura que trata do problema da 
droga, mas também nos estudos de caracter administrativo disponíveis no nosso País”.  
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O primeiro contacto com as substâncias aditivas foi unanime nos entrevistados, deve-se à influência de terceiros, amigos, familiares. Pois como refere Xiberras (1989) o consumo de substâncias aditivas acaba por se tornar um veículo de integração num determinado grupo, podendo implicar alguns rituais coletivos de iniciação, como forma de prova para adesão ao grupo e de partilha dos mesmos valores. Os consumos, maioritariamente, iniciam-se com o haxixe mas rapidamente deu-se uma escalada nos consumos para as substâncias pesadas, como a heroína e cocaína. Ainda foram descritos alguns consumos de LSD e DMT. Alguns reconheceram que esse primeiro contacto foi pela experiência, pela curiosidade e pelo sentido de pertença a um grupo, no entanto, nem todos revelaram arrependimento.  2.3. Relação com a família/amigos e conhecimento dos consumos   Todos os entrevistados assumiram que os familiares diretos tinham conhecimento dos seus consumos. Para alguns as relações, durante algum tempo, foram atribuladas e houve afastamentos, que, conjugado com vários fatores, conduziram a situações de sem-abrigo e integrados em instituições. Após algum tempo, alguns dos entrevistados conseguiram reconciliar-se, todavia, isso não aconteceu com todos.  
“Sim, sim mas os meus filhos não, nunca tiveram essa noção. Eu também fazia as 

coisas sem saberem. Nunca lhes faltou nada!” (J, 53 anos)  “Na altura tive uma confusãozita assim um bocado grave, até fui para a Cruz 

Vermelha…agora não. Agora a minha mãe já confia em mim, já…” (P, 41 anos) 
“Vivi muito tempo aqui na rua, dormi muito tempo ali [apontou para um banco de jardim] vivi em Lisboa na Gare do Oriente, na rua. No Porto numa casa velha em ruina, por aí… Em Leiria, na Marinha Grande numa fábrica abandonada, muitos sítios.” [Agora 

tem com a mãe] Tenho, ainda agora tive com a minha mãe.” (F, 43 anos)  As substâncias aditivas têm impacto também a nível familiar, de forma direta ou indireta, havendo situações em que as famílias se fragmentam (Dias, 2002). Nem todos os membros da família conseguem ultrapassar as feridas nos laços familiares causadas por este flagelo. Não são apenas os danos visíveis, os físicos e psicológicos do consumidor, mas também todo o sofrimento 
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que a família passa ao ver o seu ente querido envolto neste problema bio-psico-social, as situações de ameaças e violência a que alguns recorrem para obterem recursos para conseguirem adquirir a sua dose para consumo, a degradação a olhos vivos de uma estabilidade, de uma juventude, de uma vida social e amorosa. São estes variados fatores que não permitem que todos consigam colocar para trás as mágoas, continuar a estender a mão e ter esperança que deixem o mundo das drogas. 
 

“Com os meus pais é ótimo. Tive quatro anos sem falar com os meus pais, neste 

momento já fizemos as pazes. Com o meu irmão nunca me dei… o meu irmão não é meu irmão para mim [risos]” (V, 46 anos) 
“Só tenho contacto com o meu pai. De resto todos me viram a cara. Os meus filhos, a 

minha irmã… todos!” (MA, 54 anos) 
 2.4. Antecedentes criminais  Neste parâmetro os entrevistados dividem-se quase por igual, uns nunca foram detidos nem tiveram contacto com a polícia, enquanto os restantes já praticaram atos ilícitos e cumpriram pena. 
 

“Nada, nem balas. Eu sei fazê-las [risos] nem balas!” (AM, 46 anos) 
“[…]estive preso por causa disso, por causa da droga. […] porque depois os consumos, a gente para consumir passava a vender, para sustentar o vício e isso trouxe outros problemas, claro. Aí tive bastante tempo, quase 9 anos. Era outro tempo, as leis eram 
outras, não havia, não havia…agora há uma quantidade que é legal ter na nossa posse, naquele tempo, em 80 e tal, até o consumo era penalizado, até o consumo dava cadeia 
se fosse preciso.” (C, 52 anos) Já [esteve detido] De 96 a 2017! 21 anos! Em Braga, Paços de Ferreira, Coimbra, Linhó, Vale Judeus, Alcoentre, EPL, todas, corrias todas praticamente!” (P, 41 anos) 
“Já estive preso, já… sempre droga. Praí quatro vezes. Em Braga e em Paços de Ferreira. E em França. Desta última vez foi sete anos. Sete em Paços de Ferreira e 
sete lá. Foi em 2005, depois fui para França e lá mais sete.” (N, 55 anos) 
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Apesar de alguns deles não o terem verbalizado na entrevista, em conversas com os profissionais da equipa, com os voluntários e alguns dos utentes do programa, soube que para além de consumirem também traficam, tornando percetível na análise das entrevistas, para aqueles com mais anos de cadeia cumpridos, qual o verdadeiro motivo que justifica tais anos. Torres e Gomes (2005) apresentam duas razões explicativas pelo facto de a droga estar relacionada com a detenção. Uma das razões são os crimes cometidos associados à droga, como o tráfico, numa perspetiva de obter rendimentos elevados; a outra razão refere-se aos crimes cometidos com o objetivo de obter rendimento para poderem consumir, como por exemplo os furtos e roubos. Também sobre este aspeto, o psicólogo da equipa de rua deu a sua visão tendo por base o seu longo acompanhamento a estes utentes:  
“Aqueles que não mudam, aqueles que não mudam, uhh, têm um futuro traçado, que é acabam por fazer asneiras e acabam por ser detidos, se não mudarem de vida. […] Aqueles que não fazem nada, que não mudam nada acabam por cair na rua, acabam por se darem perdidos, acabam por fazer asneiras e acabam por mais dia, menos dia acabam por ser detidos porque não mudam, não mudam. Depois acabam por gravitar nos locais de tráfico, fazer o pequeno tráfico para o consumo, para o autoconsumo, para terem algum dinheiro e às vezes até pagam com droga. Uhh ainda temos situações dessas, temos alguns.” (Psicólogo, 48 anos)  2.5. Tratamentos e outros acompanhamentos  Todos os entrevistados já passaram por um ou mais processos de tratamentos de 

desintoxicação, alguns em instituições mas outros têm experiência de “ressacar a frio”. Esta expressão reporta-se à desintoxicação sem recurso a medicação, tendo como simbolismo a purificação e a dor física e psicológica (Fernandes, 2011).  
“Teve, ao início teve, uma só, foi ali para Nogueiró. Mas teve lá 2 dias ou 3, quando acordei, quando vim a mim, ainda estava na mesma, estava a ressacar, Jesus! E vim-me embora, cheguei ali peguei nas coisas e vim-me embora. Foi, de resto foi sempre 
a sangue frio, foi na cadeia e… davam-nos umas pastilhas e a gente tinha que aguentar 
que remédio.” (C, 52 anos) 
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“Tive no Patriarche em 92… é uma instituição espanhola, que eu gostei imenso. Tive lá dois anos e meio. Tive no Projeto Homem quatro vezes, não deu em nada. E estive 
em Nogueiró” (MA, 54 anos) 
“Fiz, fiz muitas mas não adiantou de nada. Agora é que está a adiantar. […] No GIRUGaia também estive praí uns quatro anos, quatro, cinco anos.” (F, 43 anos)  2.6. Comparação entre a equipa de rua e o CRI   Apenas três dos 11 entrevistados fizeram esta comparação sem ser requerida, mas precisamente por o terem feito, foi necessário dar destaque a estas opiniões, visto tratarem-se de indivíduos que passaram pelos dois apoios e não devem ser desvalorizadas, caso contrário estaríamos também a contribuir para a sua exclusão social. 
 

“ […] tipo aqui ajudaram-me no sentido de preciso de ajuda hoje, agora, neste sentido eles ajudam. No CRI não, no CRI eu se quiser entrar para o CRI tenho de esperar um mês, tenho de fazer análises 2 vezes por semana para poder entrar, e eu preciso de ajuda agora, não é daqui a um mês. Eu para esperar um mês para poder entrar, esse mês já vou estar abstinente. E depois já não preciso de ajuda! Eu precisava de ajuda era no dia e é isso que eu gosto mais na equipa de rua, apesar de um ser alto limiar e 
outro ser baixo, neste sentido acho que é melhor o apoio aqui na carrinha.” (M, 23 anos) 
“ […] antes estava no CAT3, antes disto tive a tomar subutex. Depois é que fiquei desempregado, o subutex tinha que o pagar e a metadona também era de borla e vim para aqui. E não estou para aturar psicólogas. Não estou para ir para lá fazer testes, não sei quê, aquilo é cansativo. Já não tenho idade para aquilo, nem paciência.” (C, 52 anos) 
“Eu acho que fizeram bem por esta carrinha porque eu notei as pessoas…saiu muita 

gente da heroína. Por exemplo no CAT você consome, ameaçam «vais para a rua…», eu acho que isso é pior, sinceramente. Pelo menos a mim funciona ao contrário, a mim se me obrigar ou quase obrigar, aquela de andar sempre em cima, para mim é pior, eu                                                            3 Era o antigo centro de atendimento a toxicodependentes, agora designado de centro de respostas integradas. 
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viro logo ao contrário. É pior! E depois decidi, decidi não, ele disse «sais ou vais para a carrinha!» E eu «Olha eu vou para a carrinha» e eu saí por livre vontade, eu reduzi, reduzi, eu luto mesmo e saí na boa. As pessoas aqui se queres consumir, consomes. As pessoas depois vão pensando e saem por livre vontade, sem esforço, entende? Sem espicaçar. Mas tenho reparado, tem saído muita gente, isto tem ajudado muita gente, 
a carrinha. Tem sim senhora.” (J, 53 anos) É notório as críticas ao método de acesso e do processo exigente e moroso do CRI. Esta dualidade de serviços/programas de apoio aos indivíduos com comportamentos aditivos, mesmo sendo uma comparação entre dois limiares diferentes, também foi debatido nas entrevistas e ao longo do acompanhamento da equipa de rua, e será mais à frente explorado na perspetiva dos profissionais.  2.7. Mudanças com o programa de RRMD  Perante o pedido de reflexão sobre o que alterou nas suas vidas desde que integraram o programa de RRMD, a opinião foi unânime, todos concordam que houve alterações positivas, principalmente nos consumos, que foram diminuindo. Esta opinião apenas divergiu num dos entrevistados. 
 

“Ah… se calhar não mudou nada.” (L, 59 anos) 
“Baixei muito os consumos, muito os consumos, mas baixei mesmo. E no sentido de estar na rua também me ajudaram muito, eu estava na rua e já não estou. Consegui pensar de maneira diferente. Tudo! Ajudaram-me, nesse sentido ajudaram-me. Ajudaram-me porque os meus consumos são mesmo muito reduzidos desde que entrei para aqui. Falando assim português, gastava assim 100 euros, agora estou a gastar 20, falando assim em números, por exemplo consumia, vá vamos falar, consumia vá 
10/15 pacotes agora consumo 1/2. Vá digamos.” (M, 23 anos) 
“Ai… os consumos são muito menos. Consumo de vez em quando, não vou dizer que não 

mas… consegui inclusive arranjar trabalho, coisa que eu não… foi muito bom, muito 
bom.” (V, 46 anos)  
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Esta análise ajuda-nos a entender que, de facto, a RRMD contribuiu para diminuírem os consumos, em algumas situações drasticamente, e deixarem de consumir heroína. Será realmente este método eficiente e eficaz? Aqui se prende a beleza deste método, é a aceitação da continuidade dos consumos e neste tipo de população aceitar também as suas recaídas. E, talvez o único entrevistado a assumir que possivelmente nada alterou, que por acaso é um dos indivíduos com mais anos de consumos, entradas e saídas deste programa, seja aquele que tenha uma visão clara da RRMD, visto já ter lidado com várias recaídas. À frente será analisado o olhar por parte dos profissionais sobre a RRMD e a sua opinião sobre o seu impacto nestes utentes que frequentam o projeto da equipa de rua.  2.8. Futuro  Depois de percursos tão atribulados, redes sociais informais fragilizadas, com instabilidade laboral ou mesmo com carências económicas e também alguns problemas de saúde, será que estes indivíduos ainda têm sonhos? Planos estruturados para o futuro? Acreditam no futuro? 
 

“Em termos do programa quero deixar isto tudo, deixar os consumos, voltar para a minha família, construir a minha família, arranjar um trabalho e acima de tudo deixar os consumos. Mudar os locais habituais que frequento, deixar por completo os 
consumos, arranjar um trabalhinho e daí para a frente logo vemos.” (M, 23 anos) 
“Continuar a trabalhar, manter o meu emprego, mas não sei…em maio acaba o contrato, vamos lá ver, maio ou março. E as ambições que tenho são essas, é continuar a trabalhar. Ai dos consumos não espero muito, com a idade que eu tenho, não espero 
muito.” (C, 52 anos) 
“Continuar sem consumir e fazer uma vida normal. A nível familiar é assim, como todo o homem e toda a mulher sonha, é ter namorado, casar, ter filhos, ter casa, carrito 
se houver possibilidades senão… é isso tudo, a vida é isso, não é? Pelo menos é o que eu penso, agora… já perdi muito ano na droga. A droga não nos leva a lado nenhum.” (P, 41 anos) 
“Não, queremos deixar tudo. […] E quero começar a pôr a minha vida, pelo menos em ordem para não andar assim. Sair daqui de Braga. Que aqui a gente passa, mais uma 
cara…por muito que tu queiras fugir ao consumo de cocaína, tu acabas por conhecer 
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sempre alguém “olha, aquela é boa, aquela é boa, aquela é boa” e mesmo não querendo 

tu acabas por cair na esparrela, estás a entender?” (MA, 54 anos) 
“Tou a reduzir uma vez por semana 1mg, acabar o programa devagarinho, claro, tem 
de ser. Agora consumos acho que nunca mais. […] Tenho pessoas que me dão trabalho. Mas isto é um impedimento, tenho que vir aqui todos os dias. Assim que terminar 
isto… faltam 52 semanas, acho eu.” (F, 43 anos)  Na verdade poderá ser tudo isto uma utopia, todavia não podemos ceder e rendermo-nos ao ceticismo. Sabemos que um dos primeiros passos e mais importante é o próprio reconhecer que tem um problema e precisar de ajuda. Se o indivíduo acredita e traça como objetivo que um dia irá deixar os consumos, seja de que substância for, sonha em conseguir ter um futuro, os programas/instituições têm de permitir a sua integração e proporcionar o acesso a estratégias e informação para que o indivíduo possa começar a sua jornada neste percurso tão sinuoso e dúbio, é necessário investir no empoderamento. Não obstante, devem existir apostas numa (in)formação à sociedade, para não existirem mais preconceitos e constatações como as que existem quando veem a carrinha da equipa de rua, questionam em que consiste e projetam comentários como “é 

nisto que os meus descontos são aplicados? Ando eu a trabalhar e a descontar para isto?”. Como referido por Domingues (2018) estes comentários provêm igualmente de alguns serviços, podendo indicar algum desconhecimento desta temática.  3. Trabalhar na e com a RRMD: a perspetiva do terreno  3.1. Olhar sobre os comportamentos aditivos e RRMD Nas entrevistas aos profissionais da equipa de rua, do projeto Aproximar, foi dado destaque ao olhar que cada elemento tem sobre os comportamentos aditivos, assim como sobre a RRMD. Esta questão arrancou alguma reflexão produzindo alguma crítica construtiva, a ter em conta.  
“Eu concordo com a RRMD. E foi, pelo que sabemos, Portugal foi pioneiro nessa intervenção. Mas se calhar agora falta mais alguma coisa porque o trabalho inicial foi muito bom, é verdade, foram conseguidos muito bons resultados mas agora também está na hora de fazer mais qualquer coisa.” (Enf. A, 28 anos) 
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 “Acho que isso devia trazer para os utentes consumidores de droga, de álcool 
também, uma maior estabilização […] Mas no caso das substâncias ilícitas, que é a população que nós trabalhamos de manhã por causa da metadona, isso veio estabilizar muito a vida deles. Eu lembro-me que no início do meu percurso profissional quando eles não tomavam ainda metadona, não de uma forma tão regular como agora, eles cometiam muitos crimes, eu lembro-me que era frequente eles misturarem comprimidos, rohypnol, naquela altura em que eles tomavam o serenal com álcool faziam asneiras, faziam assaltos, depois não se lembravam de nada. Neste momento, 
isso praticamente não acontece. […] Eles continuam a fazer pequenos assaltos mas não em quantidade como havia antigamente antes do programa metadona. Mas acho que isto veio estabilizar um pouco a vida deles nesse aspeto e veio trazer também mais condições de higiene, de saúde para eles porque eles agora podem vir aqui ao posto móvel tomar a metadona mas podem fazer as suas vidas, podem ter um trabalho, podem estar em casa, não têm que estar, todos eles, pelo menos, não têm de estar a arranjar uma forma de angariar dinheiro para o seu vício, não há tanto essa necessidade porque eles sabem que podem tomar a metadona.” (Psicólogo, 48 anos) Como já foi abordado anteriormente, a RRMD respeita o facto de os indivíduos continuarem os seus consumos, tentando assim promover ações que minimizem os danos dos consumos tanto para os que praticam estes atos como para a sociedade, perspetiva também traduzida no trabalho de Domingues (2018)   
“A RRMD assume-se como uma abordagem pragmática e humanista […] Respeita-se assim o facto de a pessoa consumir drogas, facilitando o acesso a programas de redução de riscos, de tratamento e de inclusão, que minimizem a sua marginalização.”  E talvez por isso, o modelo português foi pioneiro e inspirador para diversos países. Mas será o suficiente? Os próprios profissionais desta área detetam e sentem que falta algo e é uma critica também denunciada por Abrantes (2019)   
“O que não foi dito até agora é que o modelo português está esvaziado, falido e existe apenas de forma idealizada! Falta recorrentemente um elemento importante para a compreensão e execução do modelo que é o seu modelo operativo.” 
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 Ninguém tem dúvidas do quanto a RRMD veio contribuir de forma positiva na intervenção na área das dependências mas assim como a terminologia utilizada alterou-se, deixando de lado, pela questão da estigmatização, o termo toxicodependente, utilizando preferencialmente um termo mais abrangente como indivíduo com comportamentos aditivos, pela abrangência das substâncias que implica, também o modelo português necessita de uma atualização.  3.2. Os riscos profissionais  Trabalhar com esta população acarreta alguns riscos para os profissionais tanto a nível físico como psicológico, pois para além do desgaste ao longo do tempo também, pontualmente, existem situações que acontecem no local que requerem sangue-frio na resolução do conflito. Algo que muitas vezes não tem a devida atenção, análise e reflexão. 
 

“O maior risco profissional que eu sinto aqui é o risco psicológico. O desgaste psicológico, mas corres riscos profissionais, mesmo físicos porque trabalhas com uma população, que a maioria deles têm doenças infetocontagiosas e nós muitas vezes enquanto enfermeiras prestamos intervenções invasivas nas quais poderá haver algum risco de contágio se as coisas não correrem bem, por exemplo, se eu me picar numa agulha, se eu acidentalmente entrar em contacto com o sangue do utente e tiver alguma ferida, poderei ser infetada, embora o risco seja muito reduzido. Às vezes, 
também, enfrentamos a agressividade dos utentes e isso pode ser…nunca fui agredida aqui, mas já estive em vias de, já cheguei a ter medo disso, mas não se concretizou. Também é um risco que corremos mas o principal é o risco psicológico, é o que me afeta mais.” (Enf. A, 28 anos)  
“Embora eu esteja aqui há pouco tempo, desde Dezembro, noto que existem alguns riscos profissionais presentes, nomeadamente o stress laboral, como vimos agora, não é? Riscos de contágio por agentes biológicos, entre outros, por exemplo nas colheitas, o facto de fazermos a troca de seringas, às vezes há aquele risco de picar 
mas…fazemos sempre o equipamento de proteção individual, quando mexemos, mas não deixa de ser um risco claro.” (Enf. M, 25 anos) 
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“Os riscos profissionais tem haver mesmo com…equilibrar a relação que nós temos 

com os utentes. […] Porque, às vezes, nós temos utentes com uma personalidade mais conflituosa, em que às vezes vêm alterados ou porque consumiram álcool ou porque a vida lhes correu mal. E às vezes tentarem encontrar um ponto de equilíbrio, tentar perceber o que é que correu mal, o que originou isso, é difícil. Porque eles podem tornar-se mais agressivos e, às vezes, podemos reagir a essa agressividade de uma forma menos racional. […] Depois, um outro risco tem haver que neste momento, é menos presente, é menos sentido, mas para a nossa presença nos locais de tráfico. 
Uhhh… Às vezes a nossa presença não era bem vista porque podia ser associado…podia ser associado às rusgas, à presença policial, podiam, chegaram a pensar que nós passávamos informação à polícia. […] Por isso locais de tráfico e lidar com situações de conflito são os maiores problemas, os maiores riscos na, neste trabalho que eu neste momento vejo.” (Psicólogo, 48 anos) É evidente que riscos profissionais acontecem em todas as profissões, todavia visto existir necessidade de mudança, seria de beneficiar e pensar em estratégias de maior segurança ou apoios/programas de financiamento para melhorar as condições estruturais da unidade móvel como forma de proteção, redução ou minimização dos riscos físicos destes profissionais.   3.3. Dificuldades na relação com os beneficiários do programa de RRMD 

 Como tem sido abordado, esta área é delicada, exige jogo de cintura, muita clareza e resiliência. A relação com o outro assim o exige e com estes beneficiários muito mais. Assim, foi sentida a necessidade de dar lugar à equipa de se expressar relativamente à sua relação e interações com os utentes do programa.  
“A principal dificuldade que eu sinto é em alguns utentes que nós temos que só nos procuram por causa da metadona e só querem a metadona de nós. Então não consegues fazer nada com eles, só consegues dar-lhes a metadona. Não consegues conhecer a pessoa, não consegues perceber quais são os problemas dela, quais são os consumos dela, se têm comportamentos de risco, não consegues acompanhar o estado de saúde 
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dela. Isso não é motivo de exclusão para administração da metadona, nós administramos na mesma.” (Enf. A, 28 anos) 
“Desde dezembro não tenho tido grande experiência no que consiste a dificuldades na relação com os beneficiários, mas é de salientar que muitos utentes variam o seu humor e às vezes é necessário ajustar o diálogo com os mesmos, visto que pode ser 
devido a ressaca que se encontram mais agressivos, entre outras…” (Enf. M, 25 anos) 
“eu, pessoalmente, as maiores dificuldades que sinto prendem-se com, com, com algumas faltas de regras deles, com alguma falta de, de capacidade para se meterem no nosso lugar, só olham para eles, para os seus direitos e às vezes reclamam, reivindicam coisas que nós, que nós não temos culpa, que nós não temos qualquer, qualquer culpa no cartório, eles podem ter problemas com outras coisas, com outros serviços e às vezes descarregam em cima de nós como se tivéssemos culpa disso. […] Uhh, enquanto psicólogo acho que um dos maiores desafios e um dos maiores problemas uhh com que eu me deparo é a falta do sentido de vida, falta de um propósito, falta de um objetivo. Uhh a maior parte deles, não tem grandes 
expectativas em relação ao futuro […] Para nós e para mim enquanto psicólogo tem sido um desafio tremendo lidar com isso, com essa falta de objetivos de vida.” (Psicólogo, 48 anos) Esta atitude presunçosa e egoísta por parte de alguns consumidores de substâncias aditivas, em que apenas o seu interesse é a metadona e não cooperam com a intervenção da equipa de rua acontece, porém no caso dos indivíduos entrevistados não se verificou este tipo de atitude ou opinião. Pelo contrário, nas suas entrevistas valorizaram o trabalho desta equipa e da RRMD.  3.4. Mudanças verificadas nos beneficiários  

 Sabemos que a RRMD trouxe mudanças positivas e visíveis, também sabemos que na perspetiva da maioria dos beneficiários deste programa foram reconhecidas melhorias nas suas vidas desde a frequência da unidade móvel da equipa de rua. E qual será a opinião dos profissionais?  
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“Desde que cá estou não consigo dizer uma coisa que tenha notado nesta população que eu acompanho.” (Enf. A, 28 anos) 
“Há sempre mudanças, há sempre mudanças. Aqueles que não mudam, aqueles que não mudam, uhh, têm um futuro traçado, que é acabam por fazer asneiras e acabam por ser detidos, como uhh pode, se não mudarem de vida. Aqueles que decidirem e optaram, optarem por mudar alguma coisa conseguem. Olha temos aqui o A que já o conheço desde 96/97 praí, e tem esse trabalho todos os dias de levar a fruta, os 
legumes e ele consumia, consumia bastante e teve de mudar alguma coisa. […] Uhh mas na maior parte, a maior parte foi mudando, foi mudando porque eles…há uma 

consciência maior dos perigos, de partilhar material, quase que isso também… é uma grande vitória do programa de redução de riscos, é eles terem consciência que não podem partilhar material, não apenas as seringas mas também o próprio material que 
é usado por via fumada porque às vezes eles pensam “uhh mas eu peço emprestado ou empresto um tubo não tem nada de mal, não é injetar, não há contacto com o sangue, 
não há problema. Só fumamos pelo mesmo tubo”. Só que eles esquecem-se que por exemplo que podem ter os lábios gretados, podem ter uma pequena ferida na gengiva, ele ou a pessoa que lhes empresta e às vezes pode haver, pode haver um perigo maior de contágio, eles não estão muito consciencializados nesta forma de consumo mas no geral tem havido maior, maior preocupação em não partilhar material. E tem sido um trabalho que, com alguma insistência da nossa parte para que eles também não façam isso.” (Psicólogo, 48 anos) A divergência de opiniões entre os profissionais relativamente há existência de mudanças verificadas nos beneficiários do programa pode dever-se aos anos de experiência de trabalho de cada um nesta área, pode estar relacionada com o sentimento de desvalorização do seu trabalho como abordado anteriormente ou até com a sua visão sobre esta temática.   3.5. Pontos fracos e ameaças do programa de RRMD  Como nos pontos anteriores foram desenvolvidas opiniões dos profissionais relativas à RRMD, aos comportamentos aditivos e aos riscos profissionais, despoletou a curiosidade de desenvolver mais estes tópicos e dar mais abertura às opiniões dos profissionais. Deste modo, foi 
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elaborada uma análise SWOT, explorando desta forma as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades do programa de RRMD.  Fraquezas 
“ […] às vezes é um bocado a atitude das pessoas, dos utentes, é que cria os pontos fracos dos programas.” (Enf. A, 28 anos) 
“[…] posto móvel, uma vez que é necessário ter privacidade com os utentes, contudo, esta não se consegue, devido ao facto de os utentes manterem-se por perto da carrinha, […] é necessário administrar a metadona, dar kits de troca de seringa, pratas, entre outros materiais e apoios, e o apoio a um utente que necessite de um pouco mais de privacidade fica um bocado aquém, porque os outros utentes ficam a ouvir a conversa…” (Enf. M, 25 anos) 
“ […] são as condições que a carrinha oferece porque estar aqui todos os dias, ao longo de todo o ano, quando o tempo está chuvoso, quando o tempo faz muito frio, não nos oferece condições, não a nós nem a eles. […] A distância entre o centro de alojamento e aqui o local da metadona é muito grande.” (Psicólogo, 48 anos) 

Forças 
“ […] é realmente a assunção do facto que as pessoas consomem, não é? E não vale a pena negar isso, porque é uma verdade. E tentar capacitá-los para terem consumos mais seguros e comportamentos mais seguros no 
geral.” (Enf. A, 28 anos) 
“ […] o contacto direto com os utentes, eles confiam em nós e sabem que 
estamos aqui para os ajudar” (Enf. M, 25 anos) 
“ […] a estabilidade a nível pessoal e familiar; a possibilidade de eles terem um trabalho, temos aqui pessoas que trabalham, que vêm cá todos os dias tomarem metadona e depois regressam ao local de trabalho; redução de novos casos de HIV; maior sensibilização da equipa para com os utentes, trabalhamos muito as questões do uso de preservativo, até à troca de material, até, às vezes até a prevenção de outras, de outras doenças, os enfermeiros nesse aspeto fazem um trabalho muito bom.” (Psicólogo, 48 anos) Ameaças Oportunidades 
“ […] a proximidade que temos com as pessoas; é nós darmos uma resposta. 
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“ […] a articulação com as equipas de tratamento e nós sentimos isso” (Enf. A, 28 anos) 
“ […] o facto de haver utentes, que por vezes, assumem posturas agressivas, por exemplo aos fins-de-semana encontramo-nos sozinhas e isso pode ser um risco para nós.” (Enf. M, 25 anos) 
“ […]  talvez a maior ameaça seja o facto de continuar, esta resposta continuar a ser um projeto. E como sendo um projeto temos que fazer candidaturas de dois em dois anos, com um certo grau de incerteza porque apesar de estarmos no terreno há muitos anos, ninguém nos garante que o projeto terá continuidade. […] até se calhar, o próprio número, a redução do número de utentes possa ser considerada, de certa forma, uma ameaça porque apesar de não sentir que este projeto possa acabar por falta de utentes, temos tido uma redução de pessoas a acompanhar.” (Psicólogo, 48 anos) 

São poucas as vezes que nós deixamos a pessoa sem qualquer resposta, pois tentamos sempre encaminhar para um serviço ou para outro se não conseguirmos fazer as coisas com eles.” (Psicólogo, 48 anos) 
 

 Ao longo desta investigação foi possível verificar as forças e as oportunidades identificadas pelos profissionais. Contrariamente às fraquezas e ameaças apresentadas, que de certa forma foram ao encontro das opiniões apresentadas por Abrantes (2019) e Domingues (2018).  
“No que respeita às equipas terapêuticas, estão em rutura e sem capacidade de resposta, com limitação de recursos, tecnologicamente inadaptadas para corresponder às exigências atuais de comunicar com o novo público-alvo.” (Abrantes, 2019) 
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“Um dos constrangimentos que muitas equipas apontam é uma tendência para a desvalorização do seu trabalho, muitas vezes por parte das entidades que acolhem os projetos […] com a implementação da RRMD 

numa lógica de projetos […] suborçamentados e com financiamento parcial. […] encontramos hoje na RRMD equipas desempoderadas, em situações precárias, sem vínculo laboral, baixos salários, e enormes desafios a dar resposta no terreno. […] A RRMD é hoje em Portugal uma espécie de intervenção low-cost, munida de 
“super-técnicos/as chamados/as a colmatar as insuficiências do sistema.” (Domingues, 2018)  3.6. Alterações ao programa de RRMD  Após a análise das forças, das fraquezas, das ameaças e das oportunidades do programa de RRMD, torna-se pertinente explorar as sugestões dos técnicos da equipa de rua, como alterações ao programa de RRMD.  
“a articulação com as equipas de tratamento e nós sentimos isso. Às vezes sentimos que a nossa, a visão da equipa de tratamento, estamos a falar do CRI, não é? Em relação à RR é que eles limitam um bocado a evolução do utente e nós até recentemente tivemos uma reunião com eles esta semana, no sentido de facilitar um bocado as coisas, quando os utentes que estão na RR querem transitar, por exemplo, para um Alto Limiar de Exigência, no que toca à metadona. Porque atualmente é-lhes exigido quatro semanas de abstinência e depois os utentes ficam um bocado sem 
perceber “ok, se eu fizer quatro semanas de abstinência, então depois estou limpo e 
já não preciso de mais nada, não preciso da vossa ajuda, obrigada!” (Enf. A, 28 anos) 
“O que deveria ser melhorado…as condições da carrinha, incentivos para os voluntários, uma vez que são fundamentais no desenvolvimento do nosso exercício, quando estamos sozinhos e precisamos de apoio.” (Enf. M, 25 anos) 
“Por exemplo, o que pode ser melhorado, por exemplo, uhhh, é a relação que existe entre o projeto e alguns serviços públicos. Se calhar não nos compete só a nós trabalhar essa questão, compete também aos responsáveis desses serviços mas há locais onde é difícil entrar, que é difícil encaminhar, é difícil respostas principalmente a nível da saúde e do emprego […] são duas áreas que deviam ser, deviam estar mais próximas de nós, destes projetos de redução de riscos porque acho que ainda há uma distância muito grande, há uma distância muito grande e há um preconceito muito grande ainda em relação às pessoas que consomem drogas e álcool. 
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Devia de ser melhorado com o tratamento, a rapidez das respostas, esperasse muito tempo até eles conseguirem ser internados para fazerem desintoxicação, esperasse demasiado tempo e às vezes, aquela motivação que existe hoje, daqui a três ou quatro meses ou dois meses poderá não existir e devia haver mais rapidez quando eles estão motivados para fazer tratamentos, não haver tantos entraves. […] pode ser melhorada a intervenção em alguns locais, que às vezes é mais difícil, como locais como bairros sociais é mais difícil fazer o trabalho porque há os moradores, há os residentes; pode ser feito um trabalho com a comunidade, isso sim, podemos melhorar muito. O trabalho com a comunidade podemos e devemos de melhorar, é uma coisa que tem falhado.” (Psicólogo, 48 anos) Uma das opiniões dos profissionais com destaque é a articulação e os entraves impostos pelo CRI. O seu modo de funcionamento, as suas regras rígidas também foram alvo de críticas nas entrevistas aos beneficiários deste programa. O facto de já terem iniciado conversações entre os diferentes serviços, equipa de rua e CRI, já é um começo no caminho da mudança.   3.7. Alterações à legislação 
 A alteração à legislação e/ou ao modelo português é decidido superiormente, todavia a opinião de quem se encontra no terreno deve ser valorizada, tida em conta nesse processo. Desta forma, foi colocada a questão sobre as alterações à legislação aos profissionais.  
“Questões a nível de flexibilidade com os utentes. Ok, se um utente está, é a tal questão que está a ser discutida com as outras Equipas de Rua, eu penso que posso associar isto à legislatura, certo? Um utente que queira integrar uma equipa [nova interrupção] pronto, eu estava a falar em termos de flexibilidade, isto é, um utente quando quer integrar uma equipa de tratamento acho que devia de ser importado, digamos assim, o seu período de limites. Muitas vezes, durante o período de um mês eles acabam por cair no consumo por causa da ansiedade do consumo, certo? Se fosse reduzido a duas semanas, praí duas semanas, três, o que fosse, era melhor. Para todos, generalizar a todos os utentes” (Enf. M, 25 anos) 
“Por acaso nunca pensei, nunca refleti muito sobre isso, sobre isso, assim de repente. 

[…] deveriam ser agilizados internamentos em casos de problemas de alcoolismo, por 
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exemplo. Mas para isso teria que haver mais locais capacitados para fazer esse tratamento, porque o Hospital de Braga, por exemplo, já tem colocado alguns entraves aos doentes alcoólicos. Nisso tem de passar também pela, por uma legislação que seja mais sensível a esse problema, que agilize os processos e que incentive também as entidades públicas e privadas a receberem quer o doente, quer o 
trabalhador […] Eu acho que essa parte deveria estar contemplada na lei e devia ser mais claro, mais diretivo. Mais diretivo não, mas ser mais realista com aquilo que acontece no terreno porque isso, no terreno, podem estar previstas algumas coisas e mas no terreno depois não acontecem, talvez, talvez devesse, devesse haver uma real preocupação da parte de quem tutela em saber o que é que acontece, qual é a realidade do terreno e tomar medidas pra que se cumprisse o que está descrito na 
lei.” (Psicólogo, 48 anos) Alguns passos já foram dados nesse sentido, quando, por exemplo, no ano transato surgiu a Resolução nº191/2018, em que é recomendado um modelo de intervenção com respostas mais integradas e articuladas; e a Resolução nº 195/2018 que sugere a reformulação do apoio ao nível financeiro por parte do SICAD às entidades promotoras de projetos de RRMD (Domingues, 2018). No entanto, ainda existe um longo caminho para desbravar, visto que, tal como refere Abrantes (2019), foram assumidos alguns compromissos por parte do governo que até agora ainda não se verificaram. Fica a esperança de que na comemoração este ano das duas décadas de existência do modelo português, surjam as tão aguardadas alterações e novidades que este modelo precisa e que foram identificadas por esta equipa e por outras que diariamente estão no terreno.            
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Conclusão  
A perceção da evolução a nível político-legal, tanto a nível mundial como a nível nacional, em que a visão punitiva sobre os consumidores de substâncias aditivas dominava foi-se dissipando, dando lugar à RRMD e à despenalização das drogas. Também se constatou a manutenção nos dias de hoje da estigmatização dos indivíduos consumidores de substâncias aditivas tanto em relação à sua proveniência, ou seja ao seu estatuto social, à sua zona de habitação ou falta desta, como também relativamente à sua imagem, à sua escolaridade e à sua situação laboral precária e/ou subsistência de benefícios sociais.   A análise dos comportamentos de risco demonstrou que apesar do investimento na RRMD, através da integração dos consumidores em vários projetos como as equipas de rua, as trocas de seringas, a doação de kits, de formações de sensibilização e de prevenção sobre os riscos da troca de materiais de consumos, e de se verificarem descidas nos números de pessoas infetadas com o HIV e outras doenças como hepatites, ainda se verificam casos em que têm comportamentos de risco. Tal acontece devido à dependência que conduz a uma exposição maior aos riscos. Por este motivo continua a ser fundamental apostar nas políticas de RRMD pela sua proximidade para com os indivíduos com consumos deste tipo de substâncias e pela forma como se respeita a opção deles em continuar com consumos ativos. E são projetos como a equipa de rua, do Projeto Aproximar, da Delegação de Braga da Cruz Vermelha, que permitem a construção da proximidade com os utentes deste projeto, com a sua integração e participação noutras estruturas, projetos e/ou apoios, havendo um maior compromisso e cumprimento por parte destes utentes. Sem dúvida que este projeto apresenta e dá provas das suas vantagens, todavia, também se constataram alguns pontos negativos, seja a nível da estrutura móvel, como das barreiras que existem na articulação com alguns serviços mas também pelo decréscimo do número de utentes. 

Figura 11. Nuvem de palavras 
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No entanto, do mesmo modo foram verificadas algumas dificuldades para os profissionais como os riscos físicos e psicológicos, o quanto têm de desenvolver a sua capacidade de resiliência para saber lidar com o processo de frustração, pois como se trata de um trabalho em que se sabe que os utentes mantêm os consumos, são frequentes as saídas e reentradas de alguns deles. Apesar de esta investigação não ser novidade no campo científico, pois já existem diversos estudos sobre a droga e seus afins, foi uma investigação que a nível pessoal e profissional foi bastante enriquecedora. Lidar com esta população, sentir que os seus membros não colocam entraves na relação com os diferentes voluntários e profissionais, pelo contrário, têm grande abertura, exceto se houver o fator gravador, que gera retraimento. Como o trabalho de campo revelou, são indivíduos com uma capacidade de manipulação e sedução bastante desenvolvida, contudo foi possível observar como muitas vezes os juízos de valor, os preconceitos, são mesmo isso, uma ideia negativa formada sem fundamento, ou generalizada e que não se aplica a todos. Em suma, a RRMD permitiu desenvolver a proximidade com os indivíduos com comportamentos aditivos, moldar os seus comportamentos de risco e combater a estigmatização desta população. Tal só é possível com equipas como a do Projeto Aproximar, que embora já realizem um trabalho louvável, se as políticas de RRMD sofrerem uma alteração e alargarem o seu campo de atuação para outros indivíduos, como a problemática do álcool também referida pelos profissionais da equipa, poderão efetuar outro tipo de trabalho. É necessário repensar o modelo português e adaptá-lo à realidade dos dias de hoje, dando espaço aos profissionais que estão no terreno diariamente e melhor identificam as lacunas e os pontos a serem melhorados. Talvez aproveitando as comemorações dos 20 anos do modelo português pudesse dar lugar a um novo debate e delineamento de outras intervenções. Poderá ainda ser de todo o interesse a realização de um estudo sobre o CRI, e de que forma poderá ser possível uma alteração às suas rígidas normas de integração que tantas vezes dificultam o trabalho da equipa de rua.         
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            Anexo 1            
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Guião de entrevista aos utentes do programa  Dimensões Questões exploratórias Pessoal  Idade, local de nascimento, nacionalidade, habilitações académicas, estado civil 
 Filhos (nº de filhos, idades, com quem vivem) Origens sociofamiliares  Situação familiar (situação dos pais, habilitações académicas) 
 Local de residência do próprio e dos familiares 
 Antecedentes familiares ligados às dependências  História ocupacional  Empregos e atividades remuneradas 
 Formações  
 Voluntariados 
 Serviço comunitário Quotidiano  Onde reside e que tipo de residência 
 Como se desloca 
 Horários e encargos fixos 
 Atividades Entrada e trajeto de consumos  Idade de iniciação e modo de acesso às substâncias e que tipo de substâncias 
 Justificação dos consumos 
 Percurso nos consumos 
 Tipos de consumos e substâncias Interações sociais:  

 Família e amigos, 
 Instituições, 
 Polícia e estabelecimento prisional, 
 Equipa de rua. Família e amigos 

 Tipo de relacionamento existente e conflitos 
 Nível de conhecimento dos consumos e relação de dependência 
 Representações da família/amigos Instituições 
 Por quais já passou e em que âmbito (abrigo, 

desintoxicação…) 
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Polícia e estabelecimento prisional 
 História de relacionamento com a polícia 
 Se já esteve detido, onde, quando, quanto tempo, que 

tipo de penas, qual o crime cometido… Equipa de rua 
 Quantas frequentou, quais, onde 
 Há quanto tempo 
 O que mais utiliza/solícita 
 O que mudou na sua vida e nos consumos desde que integrou o programa RRMD Projeto e expectativas de vida  Permanência nos consumos e no programa RRMD 
 Fatores condicionantes e metas para o abandono 
 A nível familiar 
 A nível laboral              
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Guião de entrevista aos técnicos  Dimensões Questões exploratórias Pessoal  Idade, formação académica 
 Função exercida 
 Trajeto profissional Competências e representações sobre as dependências  Desde quando trabalha com dependentes de substâncias psicoativas? Porquê? Por sua opção? 
 Formação específica sobre comportamentos aditivos. Quem teve a iniciativa? 
 O seu olhar sobre os comportamentos aditivos e sobre a RRMD. Mudou com o tempo? 
 Riscos profissionais. De que tipo?  Recursos e procedimentos organizacionais  O trabalho em equipa. Como funciona. Com quem? 
 Considera os recursos adequados no serviço e na região? 
 Concorda com a RRMD? 
 Tem alguma proposta de alteração? Relações com os beneficiários do programa RRMD  Terapêutica e acompanhamento dos beneficiários do programa RRMD. Como se processa? 
 Experiência com dependentes de substâncias psicoativas 
 Principais dificuldades na relação com os beneficiários do programa RRMD? 
 Verificou mudanças nos beneficiários que acompanha? Perspetivas sobre a luta contra as dependências  O programa RRMD: pontos fracos, pontos fortes, ameaças, o que está bem, o que deveria ser melhorado/corrigido 
 O que pensa sobre a atual legislação em vigor? Que possíveis alterações e em que sentido? 
 Articulação com outros profissionais/serviços/hospitais    



83  

            Anexo 2           
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Quadro de análise das entrevistas aos utentes do programa  Entrevistado M Entrevistado AM Entrevistado C Entrevistado J Entrevistado L Entrevistado V Entrevistado P Entrevistado MA Entrevistado N Entrevistado T Entrevistado F Idade 23 46 52 53 59 46 41 54 55 47 43 História ocupacional (emprego; apoios sociais; atividades) “Faço um voluntariadozinho aqui na carrinha, mas em termos de emprego fixo ainda não tenho nada. 
[…] Peço umas 

moedinhas” [Emprego] 
“Não, não tenho. Oh pá, ando de zona em zona. [reformado] Não, não sou, não sou. Olha nem tenho o rendimento 
mínimo.” “Trabalho, por 

enquanto vá… [risos] enquanto for 
assim…”  “Eu sempre trabalhei, eu sempre fui ganzado mas sempre 

trabalhei.”  “A minha atividade profissional é 
o artesanato.” “Trabalho.” “Fiz um curso. 

[…] Para já, de vez em quando, prontos, nem sempre, também não vou tar sempre a pedir mas é a minha mãe que me vai dando uns trocos, ou quando eu quero arranjar mais dinheiro vou ao parque estacionar carros, aí já se 
arranja.” 

Beneficiária de RSI 
“Tenho uma depressão muito grave e ainda por cima sou seropositiva, é complicado arranjar emprego. 

[…]As minhas técnicas estão a tentar arranjar que eu consiga a reforma aos 
55 anos.” 

“Cuido do cão e de vez em uns biscates, mas um emprego assim fixo 
não.”  “Não.” [Não trabalha, passa o dia pela cidade e vai fazendo uns biscates] “ […] vou fazendo uns biscates nos supermercado

s da Avenida.” 
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Entrada nos consumos (idade de iniciação, acesso às substâncias e justificação) “Com 19/20 anitos. Isto é assim, ninguém me obrigou! Não vou dizer que foi uma obrigação, mas eu acho que foi mesmo mais as 
companhias…eu acho que foi mesmo mais as companhias, dá aqui duas passinhas, dá aqui duas, dá aqui mais 
duas… e foi aí que eu descarrilhei um bocadinho. Foi a partir deles, foi. Eles desenrascava

“Já não te sei dizer, já não te sei dizer. Olha desde que saí da tropa. Não 
te sei dizer… Quando comecei a fumar droga? Tinha os meus quê? 35 anos Fui eu que me meti Branca com castanha, era 

cocktail.” 
“Os consumos comecei por outras drogas, haxixe, ervas e assim. Tinha para aí 18 anos, 17/18 anos. Sei lá porquê! A gente começa 

por uma… Sim, começa uma de recriação nas festas, vai para umas discotecas, aquilo vai aparecendo, vai fumando, a gente fuma um, fuma outro e 
pronto… aquela estupidez da juventude, a gente quando 

dá por ela… E 

“18. Comecei logo no 
duro…Injeção. Eu comecei nisso, engraçado, por uma dor de dente disseram assim «dá um pica que isso passa», e eu dei um pica e passou, mas pronto começou assim.  

“Comecei a consumir substâncias antes do 25 de Abril. Tinha, portanto, em 74, 
tinha…com 15 anos que começo a consumir substâncias, tinha quase 16 anos. Foi com os retornados que vieram, traziam as ervas, depois havia os 

“15-16 por aí. foi por um amigo. 
Heroína. […] fumada mas já fumava haxixe antes. Foi antes, foi mais cedo. Sim foi por aí, 14-15. Sim, depois veio a heroína. Na altura os amigos consumiam e era muito giro, era não sei 
quê… quando dei por mim o giro já passava a pesadelo.  

“…praí com uns 15-16 anos mais ou menos. vivendo num bairro onde o pessoal começasse pelo cigarro, fumar um cigarrinho, depois um charro, depois daí do 
charro… olha drogas pesadas. Com os mais velhos. Sabes como é que é, uma pessoa, no bairro, na zona onde vivo há sempre aqueles mais velhos que nós dois, três, quatro anos que a gente 

“Com 24 […] 
um primo…” “Tinha praí 14 anos, 12, 13. Aconteceu. 

[…] Foi, foi amigos, todos 
juntos. […] Haxixe, foi 

fumar haxixe” “Talvez com 22-23 anos. 
[…] foi um amigo que diz que aquilo era bom e eu claro que eu tava com receio de cheirar a ressaca, não sabia, experimentei e daí para cá 

olhe… 
[…] a primeira 
foi o charro” 

“ […] se for cannabis praí aos 14. Era no bairro onde eu morava, havia lá pessoas mais velhas 
que tinham…” 
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m-me e eu fumava com eles. Começou assim com haxixezinho, depois passou para o 
resto…” na altura não havia tanta informação como há agora. Agora só cai nisso quem quer. Porque agora não falta informação e no meu tempo não havia informação, a gente pensava que era uma ressaca como o álcool, a gente apanha uma borracheira e no outro dia está bem, está bem, no outro dia ou umas horas, não sabíamos que dava 

dependência.” 
haxixes, dantes a gente entrava haxixe por todo o mundo, o black bombaim, o haxixe vermelho, o haxixe branco, o haxixe verde, o haxixe preto, o 

haxixe…havia ervas de todo o mundo, também nessa altura, não é? Foi a curiosidade, o querer saber, o conhecer, o querer perceber isto, pronto. Foi mesmo essa 

vê-los, não é? Depois mais tarde uma pessoa quer experimentar, 
quer… é a curiosidade, a juventude, é 

isso.”  
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curiosidade «deixa ver se percebo o 
universo».” Trajeto dos consumos “Heroína, 

cocaína… Neste momento só cocaína. Fumada! 
Fumada!” “Primeiro foi haxixe, depois injetei heroína, depois 

branca…” “Heroína tinha para aí 
24/25.”  “Heroína, cocaína, LSD, eu consumi tudo, já experimentei tudo. Cheguei a fazer um cocktail. Chama-se um cocktail, que é heroína com cocaína. Juntava as duas e dava um kick.” 

“…cheguei a comer uns ácidozinhos, cheguei a comer uns LSD e uns MDT Ácido lisérgico, cheguei a 
comer…ainda comi uns 1000 ou 2000 ácidos à vontade [risos] 
à vontadinha!” 

“Haxixe, heroína e mais tarde cocaína. Mais tarde, não muito mais tarde mas eu engravidei do meu filho com, eu casei com 18, o meu filho nasceu, tinha eu feito 19 ainda não havia um mês e nessa altura quando soube que estava grávida já consumia cocaína, portanto, ou seja, com 17, 17 anos iniciei 
“Foi a fumar os primeiros charros, começar a dar os primeiros fumos de heroína, e daí 
olha…vem a ressaca, da ressaca a gente vai pra droga, vai 

indo…” 
“Comecei a consumir heroína, por isso é que estou de volta à carrinha. Mas o meu grande problema não é a heroína, é a branca, percebes? Já piquei muito cocaína 
[…] Fumo 

mais.”  
“Primeiro comecei com haxixe e depois comecei com a heroína picado e 
cocaína.”  

“[…] depois foi 
a heroína” “Heroína praí aos 17. 

Cocaína.”  
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os consumos de cocaína fumada, tudo 
fumado [riso]” Relação com a família/ amigos e conhecimento dos consumos “[…] tentam-me ajudar mas vamos la ver se pomos um ponto final aqui na 

situação.”  “Altamente! 5 
estrelas!”  “Sim, sim mas os meus filhos não, nunca tiveram essa noção. Eu também fazia as coisas sem saberem. Nunca lhes 

faltou nada!” “Eu digo-lhes o que faço e o que não faço. Eu não tenho nada a esconder de 
ninguém.” “Com os meus pais é ótimo. Tive quatro anos sem falar com os meus pais, neste momento já fizemos as pazes. Com o meu irmão nunca me 

dei… o meu irmão não é meu irmão para mim 
[risos]” 

“Na altura tive uma confusãozita assim um bocado grave, até fui para a Cruz 
Vermelha…agora não. Agora a minha mãe já confia em mim, já…” “Só tenho contacto com o meu pai. De resto todos me viram a cara. Os meus filhos, a minha 

irmã… todos!”  
“É boa, é ótima. Tenho os pais, é 

boa.” “É. Tenho, 
tenho.” “Vivi muito tempo aqui na rua, dormi muito tempo ali [apontou para um banco de jardim] vivi em Lisboa na Gare do Oriente, na rua. No Porto numa casa velha em 

ruina, por ai… Em Leiria, na 
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Marinha Grande numa fábrica abandonada, 
muitos sítios.” [Agora tem com a mãe] Tenho, ainda agora tive com a minha 

mãe.” Antecedentes criminais “Um roubo, no qual nem fui eu que roubei mas tive uma pena e tenho um serviço comunitário 
para cumprir.” “Nada, nem balas. Eu sei fazê-las [risos] 

nem balas!” “[…]estive preso por causa disso, por causa da droga. 
[…]porque depois os consumos, a gente para consumir passava a vender, para “Já me mandaram 

parar e…mas nunca fui apanhado com nada e nunca tive problemas “Nem apanhado com droga nem nada, nunca, nunca. “Eu tive quatro anos 
presa […]Tive em Tires, em Lisboa. Tráfico e burla informática.  “Já [esteve detido] De 96 a 2017! 21 anos! Em Braga, Paços de Ferreira, Coimbra, “Não, nunca.”  “Já estive 

preso, já… sempre droga. Praí quatro vezes. Em Braga e em Paços de “Tive aqui em Braga. Cinco anos e meio. Fui apanhado em 2001 e depois fui de 2004 a 2007 “Não. Detido na esquadra sim mas preso 
nunca tive.” 



90  

sustentar o vício e isso trouxe outros problemas, claro. Aí tive bastante tempo, quase 9 anos. Era outro tempo, as leis eram outras, não havia, não 
havia…agora há uma quantidade que é legal ter na nossa posse, naquele tempo, em 80 e tal, até o consumo era penalizado, até o consumo dava cadeia se fosse 

preciso.” 
com a polícia, nada! Nem nunca tive 

preso.”  Linhó, Vale Judeus, Alcoentre, EPL, todas, corrias todas praticamente!
”  Ferreira. E em França. Desta última vez foi sete anos. Sete em Paços de Ferreira e sete lá. Foi em 2005, depois fui para França e lá 

mais sete.”  
mais ou 

menos. […] Droga, com 
droga.” 
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Tratamentos e outros acompanhamentos “Já fiz uma. “ [desintoxicaçã
o] “Já, já. Fiz 

no Porto.” “Já, já tive em 
Nogueiró” “Teve, ao início teve, uma só, foi ali para Nogueiró. Mas teve lá 2 dias ou 3, quando acordei, quando vim a mim, ainda estava na mesma, estava a ressacar, Jesus! E vim-me embora, cheguei ali peguei nas 

“Tive uma vez, 8 dias, mas depois saí. De resto estive no CAT e depois do CAT vim para aqui. E daqui deixei 
a droga.” “No CAT, eu no CAT andei lá andei pouco tempo. Comecei no CAT acho que praí em 2005, acho que foi 

em 2005.” “Já! Várias. No Pinto Coelho, tive no Pinto Coelho duas 
vezes.”  “Tive no Patriarche em 

92… é uma instituição espanhola, que eu gostei imenso. Tive lá dois anos e meio. Tive no Projeto Homem quatro vezes, não deu em nada. E estive 
em Nogueiró”   

“Ui, já! Muitas. Não sei quantas mas algumas. 
[…] já andei no CAT, no CAT no Porto já há uns anos, desde 86, 85-86 já não me lembro muito 

bem.” 
“Fiz várias, várias, várias. Muitas, muitas. Fiz em Espanha, em Bilbau, Ourense. Em Portugal, em Elvas e aqui 
em Braga.”   

“Fiz, fiz muitas mas não adiantou de nada. Agora é que está a 
adiantar. […] No GIRUGaia também estive praí uns quatro anos, quatro, cinco 

anos.”  
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coisas e vim-me embora. Foi, de resto foi sempre a sangue frio, foi 
na cadeia e… davam-nos umas pastilhas e a gente tinha que aguentar 
que remédio.” 

Comparação entre a Equipa de Rua e o CRI “ […] tipo aqui ajudaram-me no sentido de preciso de  “ […] antes estava no CAT, antes disto tive a “Eu acho que fizeram bem por esta carrinha        



93  

ajuda hoje, agora, neste sentido eles ajudam. No CRI não, no CRI eu se quiser entrar para o CRI tenho de esperar um mês, tenho de fazer análises 2 vezes por semana para poder entrar, e eu preciso de ajuda agora, não é daqui a um mês. Eu para esperar um mês para poder entrar, esse mês já vou estar abstinente. E depois já não preciso de ajuda! Eu 

tomar subutex. Depois é que fiquei desempregado, o subutex tinha que o pagar e a metadona também era de borla e vim para aqui. E não estou para aturar psicólogas. não estou para ir para lá fazer testes, não sei quê, aquilo é cansativo. Já não tenho idade para 
porque eu notei as 

pessoas…saiu muita gente da heroína. Por exemplo no CAT você consome, ameaçam «vais para a 
rua…», eu acho que isso é pior, sinceramente. Pelo menos a mim funciona ao contrário, a mim se me obrigar ou quase obrigar, aquela de andar sempre em cima, para mim é pior, eu viro logo ao contrário. É pior! E depois decidi, decidi não, ele disse 
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precisava de ajuda era no dia e é isso que eu gosto mais na equipa de rua, apesar de um ser alto limiar e outro ser baixo, neste sentido acho que é melhor o apoio aqui 
na carrinha.” 

aquilo, nem 
paciência.” «sais ou vais para a carrinha!» E eu «Olha eu vou para a carrinha» e eu saí por livre vontade, eu reduzi, reduzi, eu luto mesmo e saí na boa. As pessoas aqui se queres consumir, consomes. As pessoas depois vão pensando e saem por livre vontade, sem esforço, entende? Sem espicaçar. Mas tenho reparado, tem saído muita gente, isto tem ajudado 
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muita gente, a carrinha. Tem 
sim senhora.” Mudanças com o programa RRMD “Baixei muito os consumos, muito os consumos, mas baixei mesmo. E no sentido de estar na rua também me ajudaram muito, eu estava na rua e já não estou. Consegui pensar de maneira diferente. Tudo! Ajudaram-me, nesse sentido ajudaram-me. Ajudaram-me porque os meus consumos são mesmo muito 

“Já não consumo, já não consumo substâncias pesadas meu, também não posso. Só consumo 
haxixe.”  

“O que 

mudou…mantenho-me a trabalhar, ninguém me chateia, faço a minha vida, é o que mudou. Não tenho que andar aí a fazer asneiras. Passei a consumir menos, passei 
a…a única coisa foi consumir 

“Ajudou muito e acho que ajuda muita gente, sinceramente. Da maneira que está, eu acho que só fizeram bem, eu noto, eu vejo e sei de muita gente que saiu por livre vontade, sem estar ninguém 
ali…aquela pressão, 
entende?” 

“Ah… se calhar não 
mudou nada.” “Ai… os consumos são muito menos. Consumo de vez em quando, não vou dizer que 

não mas… consegui inclusive arranjar trabalho, coisa 
que eu não… foi muito bom, 
muito bom.” 

“Ui, muita coisa, muita coisa. Olha, mudou a ponto disto, de parar de consumir, andar bem um tempo, depois meti-me outra vez a consumir, a tomar metadona e a consumir, depois encontrar uma 
“Sim, por exemplo, não tenho vontade nenhuma de consumir heroína, não é? Agora se tiver dinheiro, pelo menos um fuminho de cocaína 

dou” “Olha deixei de consumir como 
consumia.” “Melhor, claro que melhor, tou melhor. 

[…] Sobre o consumo estou muito melhor. Tava pior agora tou 
melhor.”  

“O que é que mudou? Deixei 
de consumir.” 
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reduzidos desde que entrei para aqui. Falando assim português, gastava assim 100 euros, agora estou a gastar 20, falando assim em números, por exemplo consumia, vá vamos falar, consumia vá 10/15 pacotes agora consumo 1/2. Vá digamos.” 
menos. Tomo 
a metadona.”  miúda fixe, parar e até agora nada. E assim vai-se 

andando.”  
Futuro “Em termos do programa quero deixar isto tudo, deixar os consumos, voltar para a minha família, construir a “Oh pá para já, para já continuar na meta, depois vou começar a reduzir. “Continuar a trabalhar, manter o meu emprego, mas 

não sei…em maio acaba o  “Tou a pensar ir trabalhar mais meia dúzia de aninhos lá fora, palavra 
que estou.” “O objetivo agora é deixar a metadona, ir reduzindo que é a minha segunda etapa da vida em relação à metadona e “Continuar sem consumir e fazer uma vida normal. a nível familiar é assim, como todo o homem “Não, queremos deixar tudo. 

[…]E quero começar a pôr a minha vida, pelo menos em ordem “Para melhor. É sempre para melhor, para pior não! Uns fumitos mas não passa disso. Olha, tenho que ver se arranjo um “Melhor claro, não é? Melhor! Acho que é 
melhor.”  “Tou a reduzir uma vez por semana 1mg, acabar o programa devagarinho, 
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minha família, arranjar um trabalho e acima de tudo deixar os consumos. Mudar os locais habituais que frequento, deixar por completo os consumos, arranjar um trabalhinho e daí para a frente logo 
vemos.” 

Quero arranjar trabalho meu, quero arranjar a minha vida.”  contrato, vamos lá ver, maio ou março. E as ambições que tenho são essas, é continuar a trabalhar. Ai dos consumos não espero muito, com a idade que eu tenho, não espero muito.” 
ao consumo e a esta vida que levo agora, é deixar a metadona. Primeiro é deixar os consumos, que tá quase, depois é deixar a metadona, mas a longo prazo porque isto é muito, muito difícil. É 
muito difícil.” 

e toda a mulher sonha, é ter namorado, casar, ter filhos, ter casa, carrito se houver possibilidades 
senão… é isso tudo, a vida é isso, não é? Pelo menos é o que eu penso, 

agora… já perdi muito ano na droga. A droga não os leva a lado 
nenhum.” 

para não andar assim. Sair daqui de Braga. Que aqui a gente passa, mais 
uma cara…por muito que tu queiras fugir ao consumo de cocaína, tu acabas por conhecer sempre 
alguém “olha, aquela é boa, aquela é boa, 
aquela é boa” e mesmo não querendo tu acabas por cair na esparrela, estás a 

entender?” 
emprego um dia destes. Trabalhar, os pais depois morrem, não 

é?” claro, tem de ser. Agora consumos acho que nunca mais. 
[…] tenho pessoas que me dão trabalho. Mas isto é um impedimento, tenho que vir aqui todos os dias. Assim que terminar 

isto… faltam 52 semanas, 
acho eu.”  
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Quadro de análise das entrevistas aos profissionais    Enfermeira A    Enfermeira M   Psicólogo   Idade 28 25 48 Olhar sobre os comportamentos aditivos e a RRMD 
Eu concordo com a RRMD. E foi, pelo que sabemos, Portugal foi pioneiro nessa intervenção. Mas se calhar agora falta mais alguma coisa porque o trabalho inicial foi muito bom, é verdade, foram conseguidos muito bons resultados mas agora também está na hora de fazer mais qualquer coisa. 

Quando iniciei a minha licenciatura tinha uma visão diferente da que tenho agora, mas lá está, a nossa maturidade vai-se desenvolvendo com o tempo e com a integração dos grupos, só assim é conseguimos perceber o que 
realmente se faz e como se faz… 
[…] Sim, concordo com a RRMD, integrando a Equipa de Rua que tem como máxima de intervenção exatamente isso. A nossa equipa atua junto da população consumidora de heroína e cocaína que se encontra marginalizada e fragilizada, tanto a nível 

Acho que há, tem coisas positivas e coisas menos positivas. Acho que isso devia trazer para os utentes consumidores de droga, de álcool também, uma maior estabilização porque nesse caso, no caso, nesse caso concreto das drogas ilícitas como a metadona para substituir o álcool ou outra substância, não é? Mas no caso das substâncias ilícitas, que é a população que nós trabalhamos de manhã por causa da metadona, isso veio estabilizar muito a vida deles. Eu lembro-me que no início do meu percurso profissional quando eles 
Tópicos de análise 

Entrevistados 
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social como de saúde, e que não consegue abandonar o consumo, assim como não contactam os serviços de tratamento da dependência. Através da nossa intervenção é possível estabelecer não só o contacto com as pessoas que não procuram os serviços de saúde, mas sobretudo promove uma maior procura do tratamento. 
não tomavam ainda metadona, não de uma forma tão regular como agora, eles cometiam muitos crimes, eu lembro-me que era frequente eles misturarem comprimidos, rohypnol, naquela altura em que eles tomavam o serenal com álcool faziam asneiras, faziam assaltos, depois não se lembravam de nada. Neste momento, isso praticamente não acontece. Uh, existe ainda um pequeno crime, não é? Eles continuam a fazer pequenos assaltos mas não em quantidade como havia antigamente antes do programa metadona. Mas acho que isto veio estabilizar um pouco a vida deles nesse aspeto e veio trazer também mais condições de higiene, de saúde para eles porque eles agora podem vir aqui ao posto móvel tomar a metadona mas 
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podem fazer as suas vidas, podem ter um trabalho, podem estar em casa, não têm que estar, todos eles pelo menos, não têm de estar a arranjar uma forma de angariar dinheiro para o seu vício, não há tanto essa necessidade porque eles sabem que podem tomar a metadona. Por isso acho que nesse aspeto estão muito mais estabilizados, a relação com a família, uh, a própria relação que eles têm com as drogas, porque eles reduziram muito o consumo de drogas por causa da metadona, alguns até pararam e mantêm apenas o consumo de cocaína, e acho que estabilizaram um pouco a vida deles.  Riscos profissionais O maior risco profissional que eu sinto aqui é o risco psicológico. O desgaste psicológico, mas corres riscos profissionais, mesmo físicos Embora eu esteja aqui há pouco tempo, desde Dezembro, noto que existem alguns riscos profissionais presentes, nomeadamente o stress laboral, como Os riscos profissionais tem haver mesmo 
com…equilibrar a relação que nós temos 
com os utentes. […] Porque, às vezes, nós temos utentes com uma 
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porque trabalhas com uma população, que a maioria deles têm doenças infetocontagiosas e nós muitas vezes enquanto enfermeiras prestamos intervenções invasivas nas quais poderá haver algum risco de contágio se as coisas não correrem bem, por exemplo, se eu me picar numa agulha, se eu acidentalmente entrar em contacto com o sangue do utente e tiver alguma ferida, poderei ser infetada, embora o risco seja muito reduzido. Às vezes, também, enfrentamos a agressividade dos utentes e isso 
pode ser…nunca fui agredida aqui, mas já estive em vias de, já cheguei a ter medo disso, mas não se concretizou. Também é um risco 

vimos agora, não é? Riscos de contágio por agentes biológicos, entre outros, por exemplo nas colheitas, o facto de fazermos a troca de seringas, às vezes 
há aquele risco de picar mas…fazemos sempre o equipamento de proteção individual, quando mexemos, mas não deixa de ser um risco claro.  

personalidade mais conflituosa, em que às vezes vêm alterados ou porque consumiram álcool ou porque a vida lhes correu mal. E às vezes tentarem encontrar um ponto de equilíbrio, tentar perceber o que é que correu mal, o que originou isso, é difícil. Porque eles podem tornar-se mais agressivos e, às vezes, podemos reagir a essa agressividade de uma forma menos racional. E o primeiro impulso, às vezes, é tentar confrontar, tentar chamar a pessoa à razão e muitos deles não conseguem, não consegue fazer este exercício, que é refletirem e assumirem as suas consequências dos seus atos. E, às vezes, eles são muito agressivos, não querem saber a nossa opinião e acham que só eles têm direitos, nós não temos, pronto. Depois, um outro 
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que corremos mas o principal é o risco psicológico, é o que me afeta mais.  risco tem haver que neste momento, é menos presente, é menos sentido, mas para a nossa presença nos locais de 
tráfico. Uhhh… Às vezes a nossa presença não era bem vista porque podia 
ser associado…podia ser associado às rusgas, à presença policial, podiam, chegaram a pensar que nós passávamos informação à polícia. E depois, pronto, onde há tráfico há interesse. Onde há interesses, muitas vezes, a vinda de uma pessoa, neste caso, de um projeto exterior externo, às vezes pode ser, pode não ser tão bem visto. Já tivemos alguns problemas, que neste momento já estão ultrapassados mas ninguém nos garante que de hoje para amanhã, nesses mesmos locais de tráfico possamos ter novamente chatices com as pessoas. Por 
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isso locais de tráfico e lidar com situações de conflito são os maiores problemas, os maiores riscos na, neste trabalho que eu neste momento vejo. Dificuldades na relação com os beneficiários do programa de RRMD 
A principal dificuldade que eu sinto é em alguns utentes que nós temos que só nos procuram por causa da metadona e só querem a metadona de nós. Então não consegues fazer nada com eles, só consegues dar-lhes a metadona. Não consegues conhecer a pessoa, não consegues perceber quais são os problemas dela, quais são os consumos dela, se têm comportamentos de risco, não consegues acompanhar o estado de saúde dela. Isso não é motivo de exclusão para 

Desde Dezembro, não tenho tido grande experiência no que consiste a dificuldades na relação com os beneficiários, mas é de salientar que muitos utentes variam o seu humor e às vezes é necessário ajustar o diálogo com os mesmos, visto que pode ser devido a ressaca que se encontram 
mais agressivos, entre outras…  

[…] eu pessoalmente as maiores dificuldades que sinto prendem-se com, com, com algumas faltas de regras deles, com alguma falta de, de capacidade para se meterem no nosso lugar, só olham para eles, para os seus direitos e às vezes reclamam, reivindicam coisas que nós, que nós não temos culpa, que nós não temos qualquer, qualquer culpa no cartório, eles podem ter problemas com outras coisas, com outros serviços e às vezes descarregam em cima de nós como 
se tivéssemos culpa disso. […] Uhh, enquanto psicólogo acho que um dos maiores desafios e um dos maiores 
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administração da metadona, nós administramos na mesma.  problemas uhh com que eu me deparo é a falta do sentido de vida, falta de um propósito, falta de um objetivo. Uhh a maior parte deles, não tem grandes expectativas em relação ao futuro 
[…]Para nós e para mim enquanto psicólogo tem sido um desafio tremendo lidar com isso, com essa falta de objetivos de vida. Mudanças verificadas nos beneficiários Desde que cá estou não consigo dizer uma coisa que tenha notado nesta população que eu acompanho. Ainda não te consigo dar uma resposta devido ao pouco tempo que integro a equipa. Há sempre mudanças, há sempre mudanças. Aqueles que não mudam, aqueles que não mudam, uhh, têm um futuro traçado, que é acabam por fazer asneiras e acabam por ser detidos, como uhh pode, se não mudarem de vida. Aqueles que decidirem e optaram, optarem por mudar alguma coisa conseguem. Olha temos aqui o A que já o conheço desde 96/97 praí, e tem esse 
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trabalho todos os dias de levar a fruta, os legumes e ele consumia, consumia bastante e teve de mudar alguma coisa. 
[…] Uhh mas na maior parte, a maior parte foi mudando, foi mudando porque 
eles…há uma consciência maior dos perigos, de partilhar material, quase que 
isso também… é uma grande vitória do programa de redução de riscos, é eles terem consciência que não podem partilhar material, não apenas as seringas mas também o próprio material que é usado por via fumada porque às vezes 
eles pensam “uhh mas eu peço emprestado ou empresto um tubo não tem nada de mal, não é injetar, não há contacto com o sangue, não há problema. 
Só fumamos pelo mesmo tubo”. Só que eles esquecem-se que por exemplo que 
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podem ter os lábios gretados, podem ter uma pequena ferida na gengiva, ele ou a pessoa que lhes empresta e às vezes pode haver, pode haver um perigo maior de contágio, eles não estão muito consciencializados nesta forma de consumo mas no geral tem havido maior, maior preocupação em não partilhar material. E tem sido um trabalho que, com alguma insistência da nossa parte para que eles também não façam isso. Pontos fracos e ameaças do programa de RRMD Ah… pontos fracos [com eles a falarem não me consigo concentrar] às vezes é um bocado a atitude das pessoas, dos utentes, é que cria os pontos fracos dos programas. Um dos pontos fracos do programa e que também representa uma ameaça, muitas vezes é a um ponto fraco associo ao posto móvel, uma vez que é necessário ter privacidade com os utentes, contudo, esta não se consegue, devido ao facto de os utentes manterem-se por perto da carrinha, como podemos verificar até [ouve-se um beneficiário a falar com um voluntário muito perto] é necessário Menos fortes: são as condições, são as condições que a carrinha oferece porque estar aqui todos os dias, ao longo de todo o ano, quando o tempo está chuvoso, quando o tempo faz muito frio, não nos oferece condições, não a nós nem a eles. Estamos aqui ao ar livre e sem grandes condições. Uhhh, deveríamos ter um 
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articulação com as equipas de tratamento e nós sentimos isso administrar a metadona, dar kits de troca de seringa, pratas, entre outros materiais e apoios, e o apoio a um utente que necessite de um pouco mais de privacidade fica um bocado aquém, porque os outros utentes ficam a ouvir 
a conversa… como ameaças, o facto de haver utentes, que por vezes, assumem posturas agressivas, por exemplo aos fins-de-semana encontramo-nos sozinhas e isso pode ser um risco para nós. 

espaço físico, o posto móvel seria um complemento a esse espaço físico, acho que as equipas de redução de riscos e minimização de danos deviam ter um espaço onde pudessem desenvolver o seu trabalho, todas elas, algumas sei que têm mas nem todas têm isso. A distância entre o centro de alojamento e aqui o local da metadona é muito grande. Às vezes, há pessoas que nos procuram por causa de carência alimentar ou por causa de falta de cuidados de higiene e são encaminhados para o centro de alojamento e devido à distância, muitas vezes desanimam ou até nem vão. Por isso, uma estrutura aqui no centro fazia, 
mais uma vez, falta. […] Uhhh, talvez o facto, talvez a maior ameaça seja o facto de continuar, esta 
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resposta continuar a ser um projeto. E como sendo um projeto temos que fazer candidaturas de dois em dois anos, com um certo grau de incerteza porque apesar de estarmos no terreno há muitos anos, ninguém nos garante que o projeto terá 
continuidade. […] Eu acho que já estava na altura de tornar uma resposta, esse programa numa resposta definitiva, não sujeita a candidaturas sistemáticas de dois em dois anos, uhh e ter uma 
resposta já definitiva. […] Uhhh até se calhar, o próprio número, a redução do número de utentes possa ser considerada, de certa forma, uma ameaça porque apesar de não sentir que este projeto possa acabar por falta de utentes, temos tido uma redução de pessoas a acompanhar. Isso pode depois 
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trazer uma certa incerteza na altura de nós recebermos financiamento para a equipa, do Estado.  Pontos fortes do programa de RRMD o que está bem no programa, no meu ponto de vista, é realmente a assunção do facto que as pessoas consomem, não é? E não vale a pena negar isso, porque é uma verdade. E tentar capacitá-los para terem consumos mais seguros e comportamentos mais seguros no geral. Isso para mim é o ponto forte do programa. 
neste Programa como ponto forte temos o contacto direto com os utentes, eles confiam em nós e sabem que estamos aqui para os ajudar; Pontos fortes: estabilidade a nível pessoal e familiar; a possibilidade de eles terem um trabalho, temos aqui pessoas que trabalham, que vêm cá todos os dias tomarem metadona e depois regressam ao local de trabalho; redução de novos casos de HIV; maior sensibilização da equipa para com os utentes, trabalhamos muito as questões do uso de preservativo, até à troca de material, até, às vezes até a prevenção de outras, de outras doenças, os enfermeiros nesse aspeto fazem um trabalho muito bom. São pontos fortes. O que está bem no programa de RRMD   Depois, uhh podia estar o que está bem, o que podia ser melhorado e corrigido. O 
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que está bem é esta proximidade que temos com as pessoas; o que está bem é 
o conhecimento que temos…do estado de saúde; o que está bem é a sensibilização que fazemos com as pessoas no sentido de se prevenirem de doenças, no sentido de melhorarem os seus hábitos de vida, de consumo; uhh o que está bem é nós darmos uma resposta. São poucas as vezes que nós deixamos a pessoa sem qualquer resposta, pois tentamos sempre encaminhar para um serviço ou para outro se não conseguirmos fazer as coisas com eles. Alterações ao programa de RRMD a articulação com as equipas de tratamento e nós sentimos isso. Às vezes sentimos que a nossa, a visão da equipa de tratamento, estamos a falar do CRI, não é? Em relação à RR O que deveria ser melhorado…as condições da carrinha, incentivos para os voluntários, uma vez que são fundamentais no desenvolvimento do Por exemplo, o que pode ser melhorado, por exemplo, uhhh é a relação que existe entre o projeto e alguns serviços públicos. Se calhar não nos compete só a nós trabalhar essa questão, compete também 
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é que eles limitam um bocado a evolução do utente e nós até recentemente tivemos uma reunião com eles esta semana, no sentido de facilitar um bocado as coisas, quando os utentes que estão na RR querem transitar, por exemplo, para um Alto Limiar de Exigência, no que toca à metadona. Porque atualmente é-lhes exigido quatro semanas de abstinência e depois os utentes ficam um bocado sem 
perceber “ok, se eu fizer quatro semanas de abstinência, então depois estou limpo e já não preciso de mais nada, não preciso da vossa 
ajuda, obrigada!” 

nosso exercício, quando estamos sozinhos e precisamos de apoio. aos responsáveis desses serviços mas há locais onde é difícil entrar, que é difícil encaminhar, é difícil respostas principalmente a nível da saúde e do emprego, não existem grandes respostas e sentimos que isso devia ser melhorado porque nenhum utente que está aqui poderá esperar ter uma vida melhor, se não tiver os seus problemas sobretudo resolvidos ou um emprego, um trabalho, uma fonte de rendimento para poder estabilizar, pagar um quarto, pagar uma renda e constituir família ou regressar à sua família de origem. Portanto, a saúde e o emprego são duas áreas que deviam ser, deviam estar mais próximas de nós, destes projetos de redução de riscos porque acho que ainda há uma distância muito grande, há uma distância muito 
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grande e há um preconceito muito grande ainda em relação às pessoas que consomem drogas e álcool. Devia de ser melhorado com o tratamento, a rapidez das respostas, esperasse muito tempo até eles conseguirem ser internados para fazerem desintoxicação, esperasse demasiado tempo e às vezes, aquela motivação que existe hoje, daqui a três ou quatro meses ou dois meses poderá não existir e devia haver mais rapidez quando eles estão motivados para fazer tratamentos, não haver tantos entreves. 
Uhhh, o que pode ser melhorado… o nosso trabalho pode ser sempre melhorado, há sempre coisas que podemos melhorar e à medida, por isso que nós tentamos inovar, tentamos, uhh tentamos corrigir algumas coisas, mesmo 
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internamente a Delegação da Cruz Vermelha incentiva para que isso aconteça, temos ações de melhoria, ações inovadoras, para que possamos chegar da melhor forma aos utentes. Por isso há sempre coisas que podemos trabalhar desde a relação com eles, desde a rapidez das respostas que nós damos, desde a atenção que é prestada e que é dada à pessoa, essa sensibilidade que às vezes podemos não ter no primeiro momento pode ser trabalhado para que sejamos mais, uhh perspicazes no fundo, não é? E tentar detetar que por trás daquela conversa, por trás daquele comentário pode haver uma pessoa que pode estar a precisar de apoio. Há sempre coisas a melhorar e à medida que o tempo passa e à medida que vamos 
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amadurecendo, e que fomos detetando essas coisas, fomos tentando corrigir. Mas basicamente, do que depende de nós, a relação pode continuar, pode e deve continuar a ser melhorada; a rapidez pode ser melhorada também; pode ser melhorada a intervenção em alguns locais, que às vezes é mais difícil, como locais como bairros sociais é mais difícil fazer o trabalho porque há os moradores, há os residentes; pode ser feito um trabalho com a comunidade, isso sim, podemos melhorar muito. O trabalho com a comunidade podemos e devemos de melhorar, é uma coisa que tem falhado. Alterações à legislação  Questões a nível de flexibilidade com os utentes. Ok, se um utente está, é a tal questão que está a ser discutida com as outras Equipas de Rua, eu penso que Por acaso nunca pensei, nunca refleti muito sobre isso, sobre isso, assim de 
repente. […] tal como deveria ser agilizado, uhhh os internamentos 
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posso associar isto à legislatura, certo? Um utente que queira integrar uma equipa [nova interrupção] pronto, eu estava a falar em termos de flexibilidade, isto é, um utente quando quer integrar uma equipa de tratamento acho que devia de ser importado, digamos assim, o seu período de limites. Muitas vezes, durante o período de um mês eles acabam por cair no consumo por causa da ansiedade do consumo, certo? Se fosse reduzido a duas semanas, praí duas semanas, três, o que fosse, era melhor. Para todos, generalizar a todos os utentes 
deveriam ser agilizados internamentos em casos de problemas de alcoolismo, por exemplo. Mas para isso teria que haver mais locais capacitados para fazer esse tratamento, porque o Hospital de Braga, por exemplo, já tem colocado alguns entraves aos doentes alcoólicos. Nisso tem de passar também pela, por uma legislação que seja mais sensível a esse problema, que agilize os processos e que incentive também as entidades públicas e privadas a receberem quer o doente, quer o trabalhador, para que ele possa ser, retomar a sua vida, ter de ser reinserido na família e a nível profissional. Eu acho que essa parte deveria estar contemplada na lei e devia ser mais claro, mais diretivo. Mais diretivo não, mas ser mais realista com aquilo que acontece no 
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terreno porque isso, no terreno, podem estar previstas algumas coisas e mas no terreno depois não acontecem, talvez, talvez devesse, devesse haver uma real preocupação da parte de quem tutela em saber o que é que acontece, qual é a realidade do terreno e tomar medidas pra que se cumprisse o que está descrito na lei. Mas já há algumas medidas que podiam estar projetadas e não estão, incentivo ao emprego, por exemplo, é uma delas e funcionava bem, por acaso funcionava bem.  
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