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Resumo 

 

O comportamento sexual de risco e o consumo endovenoso são comuns em 

toxicodependentes. Este trabalho foi conduzido no âmbito da implementação de um 

projecto-piloto de Aconselhamento e Teste Voluntários ao VIH/SIDA direccionado a 

utilizadores de drogas. Objectivos: Caracterizar padrões de consumo em 

toxicodependentes e conhecer comportamentos de risco e status serológico desta 

população.  Metodologia:  Dois questionários (QADR e QVC) adaptados do Behaviour 

Surveillance Survey foram aplicados a utilizadores de drogas, seguindo-se a execução de 

um teste rápido ao VIH 1 e 2. Os dados foram análisados com o SPSS versão 15 e foram 

utilizados os testes estatísticos qui-quadrado de Pearson e exacto de Fisher para as 

variáveis categóricas e o teste t-Student para variáveis contínuas. O nível de significância 

adoptado foi de a=0,05 e todos os testes foram bicaudais. Resultados: 186 utentes 

responderam ao QADR. A idade média foi de 33,9 anos (DP= 6,8). 55% dos utentes 

apresentaram consumos nos 30 dias anteriores à entrevista. 59,7% já realizaram consumos 

EV. 27,9% dos utentes que realizaram consumos EV referiram consumos EV actuais e 

75% já partilhou material de injecção. 74,7% dos utentes haviam realizado um teste 

anterior para o VIH.  A maioria dos utentes VIH negativos realizou o último teste a menos 

de 2 anos. 25 utentes responderam ao QVC.  A idade média foi de 32,12 anos (DP= 6,9). 

Todos os utentes entrevistados apresentaram teste negativo ao VIH. 64% dos utentes 

apresentavam consumos actuais e  25% admitiram consumo actual EV. 75% dos 

indivíduos que realizaram consumos EV partilhou material de injecção. O uso do 

preservativo foi irregular. 84% dos utentes entrevistados realizaram pelo menos um teste 

para o VIH, sendo a média 3,57 testes por pessoa (DP=4,9). Utentes inseridos em algum 
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programa de tratamento farmacológico apresentaram menos consumos injectáveis actuais, 

assim como redução do comportamento de risco. O consumo actual de substâncias nesta 

população foi relacionado ao consumo actual EV. Os conhecimentos sobre o VIH/SIDA 

foram adequados e não foi referida dificuldade em obter preservativos ou material de 

injecção novo.   

  


