
CRENÇAS, ATITUDES, COMPORTAMENTOS DE RISCO E STATUS 

SEROLÓGICO AO VÍRUS VIH EM DEPENDENTES QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação Submetida como Requerimento para o  

Grau de Mestre em Psiquiatria e Saúde Mental 

Faculdade de Medicina do Hospital São João 

Universidade do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Fabiane Machado Gomes 

2005-2008 



 II

Agradecimentos 

 

Ao Professor Dr. Manuel António Fernandes Esteves, da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, pela orientação e colaboração no desenvolvimento deste 

trabalho.  

 

Ao Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT-IP), nomeadamente os Exmos. 

Senhores Adelino Fernando do Vale Ferreira, e Dr. José António dos Santos Silva da 

Delegação Regional do Norte do IDT-IP por autorizarem este projecto e pelo apoio 

prestado. 

 

À Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, que forneceu a formação 

neste projecto juntamente com profissionais do IDT-IP. 

 

Ao Exmo. Dr. José Manuel Coelho, Director do CRI de Vila Real, pelo 

incomensurável apoio prestado para a realização deste estudo. 

 

À equipa técnica do Centro de Respostas Integradas (CRI) de Vila Real que 

participou activamente na implementação do projecto e na recolha de dados. 

 

Ao Exmo. Dr. Guilherme Gregório, Pró-Reitor de Recursos Humanos da 

Universidade Federal de Uberlândia, Brasil, que colaborou através de toda a burocracia 

necessária para tornar possível o desenvolvimento de um mestrado em Portugal. 

 

Finalmente aos utentes do CRI de Vila Real, que aceitaram despender minutos do 

seu tempo para a realização deste projecto. 

 

 



 III

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 programa de tratamento farmacológico apresentaram menos consumos 
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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.   
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Abstract 

 

Sexual risk behaviour and intravenous drug use are common among drug users. 

This study was conducted during the implementation of a pilot project of Voluntary 

HIV Counselling and Testing for drug users in Portugal. Objectives: To characterize the 

patterns of drug abuse in drug users, risk behaviours and serological status to the HIV 

virus. Methodology: Two questionnaires (QADR and QVC), adapted from the 

Behaviour Surveillance Survey were applied to drug abusers, following the execution of 

a HIV quick test. Data were analysed with SPSS 15. The statistic tests Pearson’s Chi-

square and Fisher’s exact test were performed for categorical variables and the 

Student’s t-test was used for quantitative variables. The significance level adopted was 

a=0.05 and all the tests were two-tailed. Results: 186 patients responded to the QADR. 

Mean age was 33.9 years (SD=6.8). 55% of the patients admitted drug use 30 days prior 

to the interview. 59.7% of the patients admitted IV drug use and 27.9% of those 

admitted present IV drug use. 75% of the IV drug use sample shared needles and 

paraphernalia. 74.7% have been tested for HIV before. Most of the HIV-1 negative 

patients performed the last test less than 2 years ago. 25 patients responded to the QVC. 

Mean age was 32.12 years (SD=6.9). All patients were HIV negative. 64% admitted 

present drug use and 25% present IV drug use. 75% of the patients that admitted IV 

drug use shared needles or paraphernalia. Condom use was irregular. 84% of the 

patients had been tested for HIV (average 3.57 tests per patient, SD=4.9). Individuals 

that were enrolled in a substance abuse treatment program had less present IV drug use 

as presented less risk behaviours. Present drug abuse was related to present IV drug use. 

Knowledge about HIV/AIDS was proper and no difficulties finding sterilized material 

or condoms was admitted.  
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Prefácio 

 

 

Desde que a epidemia de SIDA foi inicialmente reconhecida entre homossexuais 

masculinos, utilizadores de drogas injectáveis e seus parceiros sexuais no início da 

década de 1980, muito progresso na questão foi atingido. Intervenções para prevenção 

do VIH baseadas em informações de pesquisas na comunidade, redução de riscos 

comportamentais, aconselhamento e teste para o vírus VIH, além do tratamento do 

abuso de drogas como prevenção para a transmissão do vírus, levaram ao declínio do 

número de novas infecções relacionadas ao uso endovenoso de drogas. 

Entretanto, novas pesquisas são necessárias para investigar e intervir nas novas 

dinâmicas da epidemia no mundo e em Portugal, como novas drogas de abuso, novas 

combinações de drogas e comportamentos de risco associados. Estudos são necessários 

para desenvolver novos modelos de intervenções para prevenção que actuem mais 

eficazmente na epidemia em evolução. A investigação é necessária para conhecer e 

replicar, nos mais diferentes contextos, as atitudes e particularidades das diversas 

populações no que tange aos riscos associados ao vírus, morbilidade e mortalidade 

consequentes à infecção.  

Os aspectos conjuntos das epidemias de toxicodependência e VIH/SIDA evoluíram 

ao longo do tempo. A próxima geração de pesquisas em prevenção ao VIH deve ser 

desenhada para integrar conhecimentos acumulados da história natural da doença, 

estudos comportamentais, biológicos, epidemiológicos e clínicos sobre os actuais 

factores de risco. Por exemplo, estudos são necessários em como integrar da melhor 

forma a prevenção ao VIH nos programas de tratamento e serviços para utilizadores de 

drogas. Actuar na natureza crónica e recidivante da toxicodependência e seus 
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prognósticos associados, como por exemplo a infecção VIH/SIDA, requer pesquisas 

inovadoras e multidisciplinares.  

A emergência de novos padrões de consumo e os comportamentos de risco 

associados continuadamente alteram o perfil da população em risco. Pesquisas nestas 

áreas contribuirão para o entendimento de causas, consequências e riscos associados ao 

VIH nas diversas populações de utilizadores de substâncias.
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A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas 

em ter novos olhos. 

 

Marcel Proust (1871-1922) 
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Introdução 

 

 

Actualmente existem vários tipos de drogas recreativas disponíveis e a 

popularidade de cada tipo varia ao redor do mundo, assim como a popularidade do 

consumo endovenoso. Esta última forma de consumo é reconhecidamente associada a 

elevados riscos de transmissão sanguínea de agentes infecciosos (UNAIDS, 2002; 

2004; 2006). Indivíduos que não consomem pela via endovenosa também se encontram 

em alto risco de exposição a estas infecções, não pelo consumo directo mas por relações 

sexuais desprotegidas.  

Estima-se que ao redor de 200 milhões de pessoas no mundo (4,9% de todos os 

adultos1) consumam drogas pelo menos uma vez ao ano. A substância mais popular é a 

Cannabis sativa, seguida por anfetaminas, cocaína e opiáceos. 110 milhões de pessoas 

utilizam drogas pelo menos uma vez ao mês e 25 milhões (0,6% dos adultos) mais de 

uma vez ao mês (UNODC, 2007). 

A utilização de drogas injectáveis foi uma das primeiras formas de transmissão 

do VIH identificadas e continua a ser importante via no contexto internacional. A 

partilha de seringas e outros equipamentos para a injecção de drogas é uma rota 

primária de transmissão do vírus. O consumo injectável também contribui para alastrar 

o binómio VIH/SIDA para além do círculo dos que injectam, isto é, para indivíduos que 

têm relações sexuais com utilizadores de drogas injectáveis e crianças nascidas de mães 

infectadas que adquiriram a infecção ao partilharem seringas ou equipamento para 

injectar. 

                                                 
1 Adultos: população entre 15 e 64 anos de idade 
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Uma forma subestimada de transmissão é o consumo de cocaína, 

particularmente crack-cocaína. Estima-se que 13,4 milhões de pessoas no mundo 

consumam cocaína (UNODC, 2007). Embora a prevalência do VIH entre consumidores 

de crack e cocaína seja mais baixa do que nos utilizadores de drogas injectáveis, 

estudos tem revelado que as taxas de infecção estão a crescer (Collins et al., 2005).  

Desde o início da epidemia quase 70 milhões de pessoas foram infectadas e a 

infecção pelo VIH/SIDA se tornou a quarta maior causa de morte globalmente 

(UNAIDS, 2002; 2004; 2006). A doença tem sido documentada há duas décadas entre 

utilizadores de drogas injectáveis e o consumo injectável é responsável directamente 

por 10% de todos os casos reportados de SIDA. Em 2000, o número cumulativo de 

consumidores de drogas injectáveis infectados pelo VIH era estimado em 3,3 milhões 

de indivíduos (WHO, 2005). 

Ao final de 2001, estimava-se que 40 milhões de pessoas no mundo vivessem 

com o vírus VIH. Um terço dos que vivem com VIH/SIDA estão entre 15-24 anos, a 

maior parte não sabe que está infectada e, ou não tem conhecimentos sobre a doença ou 

sobre como proteger-se do vírus (WHO, 2003). 

 

A Vulnerabilidade Do Toxicodependente Ao VIH 

 

A vulnerabilidade individual da população toxicodependente ao VIH é face 

importante de qualquer análise sobre a alta prevalência do vírus nestes indivíduos, 

consumidores endovenosos ou não. Esta vulnerabilidade depende do comportamento 

individual e compartilhado que, por sua vez, depende de atitudes, práticas e 

conhecimentos individuais e do grupo. Ignorância quanto aos riscos do consumo 

endovenoso, por exemplo, especialmente no que tange à transmissão do vírus VIH ou 
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pouca preocupação quanto a estes riscos criam uma vulnerabilidade psicológica que 

pode levar à participação em práticas de consumo perigosas, que aumentam o risco de 

transmissão do vírus. O grau de dependência, e portanto, de severidade da síndrome de 

abstinência afecta a habilidade do indivíduo em praticar seu consumo de forma segura 

(WHO, 2005). O grau de dependência também é causa da marginalização destes 

indivíduos, levando-os a cometer actos de risco para obter a substância como 

prostituição e relações sexuais desprotegidas. Assim sendo, conhecer para actuar em 

determinantes individuais de vulnerabilidade ao VIH entre os usuários de drogas, 

crenças e atitudes em relação ao VIH/SIDA torna-se um importante aspecto na 

prevenção da epidemia. 

O público-alvo do estudo, toxicodependentes, apresenta aspectos de organização 

social que podem aumentar a vulnerabilidade à infecção pelo VIH. Os consumidores de 

substâncias estão em geral socialmente marginalizados, o que leva a formação de 

subculturas da toxicodependência, alienadas da comunidade principal. Estes indivíduos 

têm pouco acesso ou não confiam nas estruturas formais de saúde, não recebendo 

conhecimentos transmitidos por estas instituições, o que aumenta sua vulnerabilidade 

ao vírus. O estigma social e legal experimentado pela vasta maioria de consumidores de 

substâncias ilícitas faz com que grande parte de suas vidas ocorra escondida da 

comunidade, criando dificuldades na criação de programas específicos e dificultando o 

acesso para o envolvimento nas actividades protectoras da mesma (WHO, 2005). 

Teorias sociológicas postulam que a sociedade é fragmentada em pequenas 

subculturas e que são os membros pertencentes ao meio do indivíduo, o grupo de pares 

no qual a pessoa se identifica como parte, que têm a mais significativa influência no 

comportamento individual (King, 1999). Normas sociais, critérios religiosos e as 

relações de poder entre os sexos e entre os pares infundem significado no 
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comportamento, moderando a permissão a mudanças, positivas ou negativas. Uma 

forma ideal de comunicação, adequada ao trabalho de prevenção, seria a que 

personaliza e combina a mensagem da prevenção para uma audiência específica, 

toxicodependentes, com a finalidade de provocar a mudança comportamental (Pandey, 

2005). 

Nos últimos anos, pesquisas sobre a organização da rede social de utilizadores 

de drogas injectáveis evidenciaram resultados provocativos. Estes estudos contradizem 

directamente a visão do usuário de drogas como isolado socialmente de todas as 

influências a não ser as de outros usuários. Estereótipos negativos dos consumidores de 

substâncias nutrem a noção de que, motivados única e exclusivamente pela necessidade 

pungente de obter uma dose, estes indivíduos inevitavelmente rompem todos os laços 

sociais. Estudos recentes revelaram que muitos consumidores endovenosos do sexo 

masculino mantêm longos relacionamentos amorosos com mulheres que não injectam 

drogas, enlaçando este homem, mesmo que frouxamente, a uma rede social maior, que 

não é composta exclusivamente por usuários de drogas (Wermuth, Ham, & Robbins, 

1992; Auerbach, Wypijewska & Brodie, 1994). 

 

A vulnerabilidade do utilizador de drogas injectáveis. 

 

A partilha de material contaminado é uma das principais formas de transmissão 

do VIH entre utilizadores de drogas injectáveis. A transmissão sexual entre utilizadores 

infectados e seus parceiros sexuais é uma importante rota secundária para o 

alastramento do vírus, assim como a transmissão perinatal por mães consumidoras 

infectadas (UNAIDS, 2006; UNODC, 2005). 
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A epidemia de infecção pelo VIH causada pelo consumo endovenoso de drogas 

tende a se espalhar mais rapidamente do que a epidemia pela transmissão sexual, visto 

que a exposição ao agente ocorre mais frequentemente nesta via e porquê agulhas são 

meios de transmissão mais eficientes do que sexo. Em diversas partes do mundo, a 

prevalência do VIH chega a 40 por cento ou mais entre utilizadores de drogas 

injectáveis, apenas um ou dois anos após o VIH ser inicialmente detectado na 

população de consumidores endovenosos (Rhodes et al., 1999; Commitee on the 

Prevention of HIV infection among Injecting Drug Users in High-Risk Countries, 

2007). A figura 1 ilustra uma estimativa da população de utilizadores de drogas 

injectáveis no mundo. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estimativa da população de utilizadores de drogas injectáveis por regiões do 

mundo (em milhões) 
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Nota: As estimativas são baseadas em dados colectados em 130 países entre 1998 e 

2003. 

Fonte: UNODC and the UN Reference Group on HIV/AIDS Prevention and Care 

among IDUs in Developing and Transitional Countries, 2004. 

 

 

O risco de transmissão do VIH também está relacionado ao contexto no qual os 

indivíduos injectam drogas. Utilizadores de drogas injectáveis (UDI) que 

frequentemente o fazem em galerias, por exemplo, mais provavelmente apresentarão 

comportamentos de risco (por exemplo, partilha de seringas) e risco aumentado de 

contrair o VIH (Magis-Rodriguez et al., 2005; Fuller et al., 2003; Hien et al., 2001). 

Além dos ambientes de alto risco, a “cultura da partilha” entre os UDI pode 

aumentar a probabilidade de infecção. A partilha é algumas vezes vista como forma de 

demonstrar solidariedade entre os utilizadores de drogas e é mais comum no círculo 

social mais próximo do indivíduo, entre os parceiros de consumo e parceiros sexuais 

(Des Jarlais, Friedman, Choopanya, Vanichseni, & Ward, 1992). Além da solidariedade 

que a partilha implica, drogas e equipamento de injecção são algumas vezes partilhados 

quando os usuários se reúnem em conjunto para conseguir dinheiro e obter grandes 

quantidades de droga a baixos preços. Outras razões comuns para a partilha são 

prevenir a síndrome de abstinência, mediação de conflitos e reconciliação de dívidas 

financeiras (Grund et al., 1996). Consumidores que partilham a mesma rede social, 

geralmente partilham também alimentos, dinheiro, informação e roupas, fornecendo, 

assim, suporte social para seus pares (Committee on the Prevention of HIV Infection 

among Injecting Drug Users in High-Risk Countries, 2007). 
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Os Determinantes Dos Comportamentos Individuais e o VIH 

 

Como a transmissão do VIH é determinada por factores comportamentais, 

teorias sobre como indivíduos alteram seus comportamentos forneceram fundamentação 

para a maioria dos esforços de prevenção do vírus no mundo (Kalishman, 1998). 

O comportamento humano é determinado por múltiplos factores, tanto do 

indivíduo quanto do ambiente. Estes factores ocorrem no micro-nível (biológico e 

molecular) e macro-nível (social e ambiental), interagindo mutuamente em relações 

recíprocas. Os comportamentos mais ligados à epidemiologia da SIDA, contacto sexual 

e injecção de drogas, são intensos, íntimos e fortemente desejados. Actuar nestes 

comportamentos requer um esforço multidisciplinar que inclui conhecimento refinado 

de suas bases neurobiológicas, psicológicas e sociais, assim como das formas como 

estas bases interagem (Auerback et al., 1994). 

 

O modelo de Crenças em Saúde – “Health Belief Model”. 

 

O modelo de Crenças em Saúde, desenvolvido na década de 1950 pelos 

psicólogos sociais Hochbaum, Rosenstock e Kegels em resposta ao fracasso de um 

programa público para o rastreio da tuberculose, é um modelo psicológico que tenta 

explicar e predizer comportamentos para a saúde (Becker, 1988). Desde então tem sido 

adaptado para explorar uma variedade de comportamentos de curto e longo prazo, e 

largamente utilizado para identificar determinantes do comportamento de risco. O 

modelo apresenta a teoria de que o comportamento para a saúde é função de 

características sócio-demográficas, conhecimentos e atitudes e postula que um 



24 

 

indivíduo deve avaliar as seguintes crenças para poder alterar o comportamento 

(Pandey, 2005). 

 

a) Susceptibilidade percebida para um problema particular de saúde (“Estarei em risco 

de ser infectado pelo VIH?”); 

b) Gravidade percebida da condição (“Quão séria é a questão da SIDA? Quão difícil 

seria minha vida se eu a contraísse?”); 

c) Crença na efectividade de um novo comportamento (“Preservativos são eficazes 

contra a transmissão do VIH”); 

d) Sugestões para a acção (“Testemunhar a morte ou doença de um amigo próximo ou 

parente devido à SIDA”); 

e) Perceber benefícios da acção preventiva (“Se eu começar a utilizar o preservativo, 

posso evitar a infecção pelo VIH”); 

f) Barreiras à tomada de acção (“Eu não gosto de usar preservativos”). 

 

A Teoria da Aprendizagem Social. 

 

A premissa da Teoria da Aprendizagem Social postula que novos 

comportamentos são aprendidos ao se apreender modelos de comportamentos de outros 

ou por experiência directa (Bandura, 1977). Aspectos centrais desta teoria são: 

 

a) Auto-eficácia – a crença na habilidade de implementar o comportamento necessário 

(“Eu sei que posso insistir no uso do preservativo com o meu parceiro”); 

b) Expectativa de resultados – crenças sobre os resultados esperados (“O uso correcto 

do preservativo irá prevenir a infecção pelo VIH”). 
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Esta teoria é a mais frequentemente utilizada em modelos de intervenção na 

questão VIH/SIDA tanto na população geral quanto em grupos específicos e é vista 

como a variável chave para predizer comportamentos de ricos (Auerbach et al., 1994). 

 

Modelo de Estágios da Mudança. 

 

Desenvolvido no início da década de 1990 especificamente para a cessação 

tabágica por Prochaska, DiClemente e colaboradores, este modelo postula 6 estágios 

pelos quais indivíduos ou grupos passam quando em mudança de comportamento: pré-

contemplação, contemplação, preparação, acção, manutenção e recaída. Os estágios de 

mudança do modelo também enfatizam a importância do processo cognitivo e utilizam 

conceitos de Bandura de auto-eficácia (King, 1999; Pandey, 2005). Apenas 

recentemente tem sido utilizado para predizer mudanças no comportamento de risco ao 

VIH.  

 

 Apesar das contribuições conceptuais, os modelos teóricos actuais são limitados na 

sua habilidade em predizer comportamentos de risco por duas razões: Primeiro, no que 

diz respeito ao comportamento sexual, os modelos são baseados na hipótese de que 

encontros sexuais são regulados por planos de acção auto-formulados e que os 

indivíduos agem de forma intencional e volitiva quando engajam em actividades 

sexuais. O comportamento sexual é geralmente impulsivo e, pelo menos em parte, 

motivado fisiologicamente. Da mesma forma, a intensidade da síndrome de privação e o 

desejo subjectivo de consumir determinada substância (“craving”) diminuem a 

capacidade do indivíduo em assegurar que seu consumo sejam seguros. Um plano de 

acção bem formulado, produto de um pensar adequado nos potenciais prejuízos e 
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benefícios, pode ser rapidamente posto de lado no contexto de consumo iminente ou de 

um encontro sexual, no qual há competição entre gratificações imediatas (satisfação 

sexual, euforia pelo consumo da droga) e intenções bem formuladas como usar o 

preservativo ou evitar a partilha de materiais (Pandey, 2005). 

Em segundo lugar, os modelos teóricos do comportamento não acomodam 

facilmente variáveis pessoais e sócio-culturais como sexo, etnia e cultura. Papéis 

sexuais, normas e valores culturais influenciam o comportamento de homens e 

mulheres. Práticas inseguras em geral não são resultado de déficit de conhecimento, 

motivação ou habilidade, mas têm significado dentro de um contexto pessoal e sócio-

cultural (Auerbach et al., 1994). 

 

Aconselhamento e Teste Voluntários ao VIH. 

 

O Aconselhamento e Teste Voluntários ao VIH (ATV) envolve oferecer 

aconselhamento para o indivíduo, de forma a ajudá-lo a fazer uma escolha informada 

sobre o teste ao VIH. Esta técnica também promove educação sobre o vírus e é muitas 

vezes a porta de entrada para outros programas de prevenção para VIH/SIDA 

destinados a utilizadores de drogas ou a outros grupos de risco (Liechty, 2004). O ATV 

está entre os tipos mais comuns de programas educacionais sobre o VIH em todo o 

mundo. Sua eficácia foi claramente associada a diminuições nos comportamentos de 

risco entre indivíduos e casais e entre amostras de indivíduos infectados e não 

infectados (Kamenga et al., 2000). De acordo com o Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS), dados de mais de 70 países mostram que o 

número de pessoas a utilizar estes serviços cresceu de uma estimativa de 4 milhões em 

2001 para 16,5 milhões em 2005 (UNAIDS, 2006). 
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A remoção de barreiras para que o indivíduo conheça seu status serológico ao 

VIH ao promover testes rápidos, com resultados no mesmo dia, gratuitos e anónimos 

pode aumentar substancialmente o desempenho de serviços ATV (Morin et al., 2006). 

Promover ATV anónimo ao VIH tem mostrado levar a maior número de testes (Rennie 

& Behets, 2006). 

É importante recordar que a questão VIH/SIDA lida com comportamentos 

humanos que frequentemente envolvem interacção entre pares desiguais: vida privada e 

pessoal; comportamentos tabus, estigmatizados e moralizados. A comunicação e o 

aconselhamento adequado ajudam a criar consciência destas desigualdades e a instituir 

políticas para a igualdade. Respostas eficazes a esta questão envolvem a adopção de 

comportamentos que dependem de mais de uma parte, de disponibilidade de produtos e 

serviços; comportamentos cujos benefícios não são nem iminentes nem rápidos, 

atitudes que envolvem abdicação ou redução do prazer e aventura (Pandey, 2005). 

Factores que limitam o acesso ao ATV incluem o estigma associado ao binómio 

VIH/SIDA e consumo de substâncias; medo de perseguição pelo consumo de drogas 

ilícitas; pouca consciência dos riscos de uma infecção pelo VIH e por conseguinte, da 

importância do ATV; e a distância, tempo e custos necessários para participar de um 

ATV. 

 

A Questão Sexual 

 

Existe grande quantidade de estudos que apontam para a associação entre o 

consumo de substâncias e comportamentos sexuais de risco. Tais associações têm sido 

observadas na população geral e em vários grupos específicos como jovens, 

profissionais do sexo e utilizadores de drogas injectáveis e são melhor entendidas como 
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produto de uma interacção entre psicofarmacologia e aspectos sociais (WHO, 2003). 

Um indivíduo sob influência de substâncias pode, por exemplo, ter seu julgamento 

prejudicado para a prática de sexo seguro. 

As propriedades farmacológicas de uma droga podem alterar a forma como 

indivíduos percebem e experienciam seu comportamento e o ambiente. O consumo de 

substâncias psicoactivas pode ocasionar o aumento ou diminuição do desejo e da 

actividade sexual. Mais comummente, é dado pouca prioridade ao uso de preservativos 

e a habilidade de tomada de decisões é prejudicada. Contextos sociais também podem 

influenciar o comportamento sexual de consumidores de substâncias como o “setting” 

no qual o consumo ou o acto sexual ocorre, as expectativas da comunidade, o 

relacionamento com o grupo de pares, crenças sobre os efeitos de uma droga particular 

no desempenho sexual e factores políticos, económicos e estruturais. As crenças e 

expectativas do indivíduo sobre os efeitos farmacológicos, a via pela qual a substância é 

utilizada, influenciadas pelas normas sociais e culturais também criam conexões entre o 

comportamento sexual de risco e o consumo de substâncias (WHO, 2003). Desta forma, 

avaliar e actuar no consumo de substâncias e nos comportamentos de risco sexuais pode 

contribuir para a minimização da infecção pelo VIH e outras consequências dos 

consumos. 
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Os riscos sexuais da população geral, avaliados em um número limitado de 

estudos, parecem ser substanciais e há evidências de que o comportamento preventivo 

não tem sido adoptado (Catania et al., 1992). De facto, observações consistentes de 

muitos estudos evidenciam que muitos dos que estão em risco para infecção pelo VIH, 

seja por sexo ou uso de drogas, não reconhecem o perigo que enfrentam e mesmo que o 

reconheçam, isto não é suficiente para alterar o comportamento e reduzir os riscos 

(Brunswick et al., 1993; Klepinger, Billy, Tanfer, & Grady, 1993; Kline & Strickler, 

1993). 

A transmissão sexual do VIH de utilizadores de drogas injectáveis para seus 

parceiros sexuais é uma importante rota de transmissão do vírus. O consumo de drogas 

é altamente correlacionado com práticas sexuais inseguras, como sexo desprotegido, 

múltiplos parceiros ou a troca de sexo por dinheiro ou drogas (UNODC, 2005). 

Ademais, diversos estudos encontraram ligações entre o consumo endovenoso, sexo 

comercial e comportamento sexual de risco, resultando em altas taxas de prevalência do 

VIH entre trabalhadores do sexo que também são consumidores endovenosos 

(UNODC, 2007).  

 

O Problema em Portugal 

 

O consumo de drogas em Portugal têm vindo a apresentar, ao longo dos últimos 

anos, mutações mais ou menos perceptíveis, em concordância com panoramas 

mundiais. Ressaltam de entre estas a alteração do perfil dos consumidores e dos padrões 

de consumo, a diversidade de oferta de substâncias e, inclusivamente, a própria 

percepção social do fenómeno e a respectiva mudança de paradigma. 
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Os dados sobre a situação actual do fenómeno da droga em Portugal têm vindo a 

ser compilados e publicados pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) nos 

vários relatórios anuais publicados pela instituição (IDT, 2004; 2005; 2007; IPDT, 

2003). Os resultados dos estudos epidemiológicos nacionais realizados em 2001 entre a 

população portuguesa dos 15 aos 64 anos, a população escolar do 3º Ciclo do Ensino 

Básico e a população reclusa, evidenciaram a cannabis com as mais elevadas 

prevalências de consumo entre aquelas populações. No âmbito do estudo sobre 

estimativas da prevalência e padrões de consumo problemático de drogas em Portugal, 

a heroína, muitas vezes associada à cocaína ou base de cocaína, é a droga 

predominante. 

No que respeita aos consumos dos utentes que recorreram em 2004 às diferentes 

estruturas de tratamento da toxicodependência, a heroína continua a ser a substância 

mais referida como droga principal – 85% dos utentes em ambulatório na rede pública 

(63% só heroína e 22% heroína e cocaína) e por 75% dos utentes em primeiras 

consultas nesta rede (50% só heroína e 25% heroína e cocaína). Na administração da 

droga principal, continua a predominar a via fumada/inalada, variando entre 25 a 52% 

as referências à utilização da via endovenosa (IPDT, 2003). Segundo dados do Inquérito 

Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Portuguesa de 2001, 

1% da população portuguesa (15-64 anos) já consumiu heroína, 0,2% tinham 

consumido no último ano e 0,1% no último mês (Balsa, Farinha, Urbano, & Francisco, 

2003). 
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Quanto às doenças infecciosas, segundo os dados da Comissão de Vigilância 

Epidemiológica de Doenças Transmissíveis (CVEDT, 2005) a 31 de Março de 2005, 

cerca de 48% do total acumulado de notificações de infecção pelo VIH eram casos 

associados à toxicodependência, percentagem que tem vindo a decrescer nos últimos 

anos. 

Entre os grupos de utentes que recorreram em 2004 às diferentes estruturas de 

tratamento da toxicodependência, a percentagem de positividade para o VIH variou 

entre os 12% e os 28% (CVEDT, 2005). O gráfico 1 ilustra o padrão de infecção pelo 

VIH nos últimos anos em Portugal. 
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* Hetero – contacto heterossexual; IDU – Utilizadores de drogas injectáveis; MSM 

(Men who have sex with Men) – contacto homossexual. 

Gráfico 1: Casos assintomáticos de VIH, por forma de transmissão e ano de 

diagnóstico* 

Fonte: CVEDT INFECÇÃO VIH/SIDA (2005) A Situação em Portugal a 31 de 

Dezembro de 2005. Doc135.CNSIDA. Lisboa 2005. 

 

 

 

Os relatórios anuais do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência 

(IPDT) e posteriormente do Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT), revelam 

que entre os toxicodependentes que procuraram tratamento pela primeira vez a 

seroprevalência ao VIH diminuiu de 19% para 12% em 2004 (IDT, 2004). No entanto, 

os dados de 2004 do IDT sobre os utentes em primeira consulta na rede pública de 

tratamento da toxicodependência revelam que apenas 23% (1154/5023) realizaram o 

teste para o VIH (IDT, 2004). 
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Enquanto na Europa ocidental o número de novos casos de infecção pelo VIH 

tem mostrado tendência à queda, Portugal encontra-se no sentido oposto, com aumento 

do número de casos, especialmente nas transmissões por contacto sexual do VIH. As 

projecções mostram que para os próximos anos, a epidemia de SIDA continuará a ser 

um dos maiores problemas de saúde pública em Portugal (Amarak, Pereira & Paixão, 

2005, citado em HIV/AIDS Epidemic Status at-a-glance, National Report 2005, 

Portugal.). A Tabela 1 exemplifica o padrão das novas infecções pelo VIH 

diagnosticadas em Portugal entre 2003 e 2004.  
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Tabela 1 

Novas infecções pelo VIH diagnosticadas em Portugal de 2003 a 2004, taxa por 

milhão e total cumulativo 

 2003 2003 2004 2004 

Infecções 

VIH 

N Taxa por 

milhão 

Total 

acumulado 

reportado 

N Taxa por 

milhão 

Total 

acumulado 

reportado 

 2.298 228 23.374 2.825 280 25.965 

  Casos / milhão  Casos /milhão 

UDI* 5.789 89 6.690 99 

Homens 

Homo / 

bissexual  

1009 21 1308 31 

Pessoas 

infectadas 

pelo contacto 

heterossexual 

4.353 112 5.729 141 

Pessoas 

infectadas 

por 

transmissão 

materno-fetal 

63  83  

* UDI – Utilizadores de drogas injectáveis. 

Fonte: EuroHIV. HIV/AIDS Surveillance in Europe. End-year report 2003. Saint-

Maurice: Institut de veille sanitaire, 2004. No. 70 & Euro HIV. HIV/AIDS 
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Surveillance in Europe. End-year report 2004. Saint-Maurice: Institut de veille 

sanitaire, 2005. No. 71, citados em HIV/AIDS Epidemic Status at-a-glance, 

National Report 2005, Portugal. 

 

 

 

No que refere às crenças e atitudes ao vírus VIH, Matos et al., em 2003, 

investigaram em adolescentes portugueses atitudes relativas à transmissão do vírus, 

com algumas questões semelhantes às utilizadas neste estudo em toxicodependentes, 

conforme exemplificado na Tabela 2. Segundo dados do Ministério da Saúde, Amaro 

(2005) estudou, de forma semelhante, conhecimentos, opiniões e comportamentos da 

população reclusa de dois estabelecimentos prisionais (National Coordination for 

HIV/AIDS Infection, Ministry of Health, Portugal, 2005). 
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Tabela 2 

Conhecimento das vias de transmissão do VIH/SIDA em homens e mulheres jovens que 

frequentam a escola em 2003 (N=6131, idade média=14, DP= -1,85) 

 Sim 

(%) 

Não 

(%) 

NS*

(%) 

Utilizando material de injecção infectado (n=6041) 87.8 3.9 8.3 

Mãe infectada – criança (n=6006) 82.3 3.4 14.3

Sexo desprotegido, mesmo que apenas uma vez (n=5990) 78.5 6.5 15 

Transfusão sanguínea (n=6016) 75.1 5.2 19.7

Mesmo que pareça saudável, uma pessoa pode estar infectada 

(n=5976) 

67.2 11.1 21.7

Homens infectados que têm relações sexuais desprotegidas 

com outros homens (n=6013) 

64.5 9.4 26 

Partilhar loiças e copos (n=6018) 24.5 44.4 31.1

Abraçar uma pessoa infectada 5.2 79.5 15.3

*NS= Não Sabe 

Fonte: MATOS, M e equipa do Projecto Aventura Social & Saúde (2003). A Saúde 

dos adolescentes portugueses (Quatro anos depois). Edições FMH: Lisboa. Citado 

em HIV/AIDS Epidemic Status at a glance, National Report 2005, PORTUGAL. 

National Coordination for HIV/AIDS Infection, Ministry of Health. 

 

 

 

Este trabalho foi realizado no âmbito do desenvolvimento de um projecto-piloto 

em Saúde Pública em Portugal. Durante o primeiro semestre de 2007, ocorreu o 
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lançamento e implementação do Programa de Identificação Precoce e Prevenção da 

Infecção VIH/SIDA direccionado a Utilizadores de Drogas (Programa KLOTHO) em 

unidades de atendimento a toxicodependência do país. Este trabalho é resultado, 

especificamente, do acompanhamento deste projecto no Centro de Respostas Integradas 

(CRI) de Vila Real, unidade que recebeu a melhor pontuação na implementação deste 

projecto (99% dos créditos) segundo os critérios de avaliação do programa. 

 

O Programa de Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/ SIDA Direccionado 

a Utilizadores de Drogas (Programa KLOTHO) 

 

A epidemia de infecção pelo vírus VIH entre usuários de drogas injectáveis e 

sua propagação desta população a seus parceiros sexuais, parceiros de consumo e à 

comunidade em geral é um aspecto importante, mas muitas vezes negligenciado da 

epidemia global de SIDA. Esta negligência resultou da ignorância da existência ou 

extensão da epidemia; constrangimentos culturais, sociais e políticos no 

desenvolvimento de respostas e de preconceitos contra os indivíduos engajados em 

comportamentos ilegais como o consumo de drogas. As principais razões para que esta 

epidemia seja tão frequentemente negligenciada são a falta de entendimento da 

importância de seu controlo, ignorância de métodos efectivos para o controlo da 

epidemia e falta de conhecimentos sobre como desenvolver respostas eficazes (WHO, 

2005). 

As intervenções necessárias devem, de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), responder localmente ao problema, ser geridas pela comunidade local 

com o envolvimento de profissionais e da comunidade, ser realistas e reflectir os 

recursos técnicos e económicos locais. Avaliações rápidas da situação podem 
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potencialmente gerar informações importantes, dar assistência e guiar decisões para 

intervenções apropriadas para problemas de saúde pública e sociais (WHO, 2005). 

É neste contexto que surge o Programa KLOTHO que, de acordo com a 

Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, 2007, 

foi desenhado como uma intervenção piloto de saúde pública direccionado a 

utilizadores de drogas com o objectivo de desenvolver uma rede de identificação 

precoce da infecção ( … ). O programa centra-se nos utilizadores de drogas e é 

adaptado à especificidade da sua relação com as estruturas de saúde. Para tal, 

assume estrategicamente a tecnologia de testes rápidos de detecção da infecção 

VIH e maximiza as relações de referenciação entre diferentes prestadores de 

cuidados de saúde. 

O Programa iniciou como uma colaboração entre a Coordenação Nacional para a 

Infecção VIH/SIDA e o IDT e foi lançado em 26 de Junho de 2006, Dia Internacional 

de Luta Contra a Droga e Toxicodependência. Os Centros de Respostas Integradas 

(CRI), antigos Centros de Atendimento à Toxicodependentes (CAT) tornaram-se um 

local de despistagem para a infecção através de teste rápido. O programa contou com 

uma iniciativa piloto no CAT de Gondomar em 2006 e alargou-se para pelo menos um 

CAT por sub-região de Saúde em Portugal. Os objectivos do programa, ainda em 

andamento,  são  

obter melhor informação epidemiológica em relação à incidência da infecção em 

utilizadores de drogas e encaminhar mais precocemente utentes VIH positivos 

para estruturas de saúde, permitindo-lhes um tratamento adequado e dirigido mais 

cedo, com melhor qualidade e esperança de vida, desenvolvendo, assim, uma rede 

de identificação precoce da infecção pelo VIH e a prevenção entre os utilizadores 

de drogas (Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, 2007). 
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Segundo a Coordenação Nacional para Infecção VIH/SIDA, como objectivos de 

Saúde espera-se 

aumentar a percentagem de utilizadores de drogas que no último mês adoptaram 

comportamentos preventivos face à transmissão do VIH ( ... ) e contribuir para a 

diminuição da incidência da infecção VIH/SIDA entre os novos utentes da Rede 

Pública de Atendimento a Toxicodependentes ( ... ). 

Em Setembro de 2006 deu-se início ao Projecto de Formação do Programa 

KLOTHO. A formação teve como objectivo capacitar os profissionais de saúde para 

realizar aconselhamento, detecção precoce e referenciação da infecção VIH/SIDA e 

destinou-se a profissionais que prestam cuidados de saúde a utilizadores de drogas. 

Cada acção teve a duração de 22 horas e abordou conteúdos sobre a Infecção 

VIH/SIDA (300 minutos), Aconselhamento e Teste VIH (840 minutos) e 

Implementação Local do Programa (180 minutos), com conteúdos adaptados de 

“Voluntary HIV Counselling and Testing – Manual for Training of Trainers” da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2004). A formação envolveu 272 profissionais 

(médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos superiores de serviço social) de 15 CRIs e 

de mais dez estruturas de redução de riscos e minimização de danos (Coordenação 

Nacional para a Infecção VIH/SIDA, 2007). 

O Aconselhamento para Redução de Riscos é geralmente conduzido por 

conselheiros treinados que utilizam informação, educação e materiais específicos para 

comunicação com os objectivos a seguir. 

 

a) Educar os consumidores de substâncias sobre os riscos da partilha de equipamento, 

overdose, sexo desprotegido e outros; 

b) Ajudar indivíduos a desmistificar e clarificar seus sentimentos e pensamentos; 
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c) Ajudar consumidores de substâncias a entender melhor seu comportamento e meio, 

de forma que possam proteger-se activamente dos riscos de consumir drogas 

injectáveis. 

As estratégias de intervenção específica deste programa dirigem-se a subgrupos 

ou segmentos da população que apresentam factores de risco ligados ao consumo de 

substâncias. O enfoque é posto em contextos específicos que suscitam comportamentos 

de risco. 

O programa de aconselhamento e teste ao VIH busca modificar os 

comportamentos de risco relativos ao VIH/SIDA entre os usuários de drogas. O 

conhecimento do status serológico de um indivíduo pode contribuir para prevenir a 

transmissão do vírus. Este conhecimento também pode contribuir para mudanças no 

estilo de vida que melhoram a saúde em geral, incluindo a procura por tratamento para 

infecções oportunistas (Janssen et al., 2003). 
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Objectivo e Hipótese 

 

 

Para que intervenções apropriadas possam ser desenvolvidas futuramente na 

questão VIH/SIDA e consumidores de substâncias, os objectivos e alvos devem ser bem 

definidos e identificados. Intervenções baseadas em evidências são mais promissoras 

em serem eficazes e sustentáveis. Além de lançarem luz na extensão e natureza do 

problema e repostas necessárias, esta informação pode ser utilizada para a tomada de 

consciência sobre o assunto. Pesquisas devem ser o ponto de início de acções, para 

permitir que a comunidade faça escolhas baseadas em evidência local, actue e avalie 

sua efectividade.  

Este estudo ocorreu no contexto de um projecto para aprimorar o acesso e 

utilização do aconselhamento e teste voluntários ao VIH, assim como a ligação entre 

utilizadores de drogas à assistência: Conhecer comportamentos, dados demográficos e 

de consumo que afectam a qualidade da prevenção ao VIH em consumidores de drogas.  

Assim, os objectivos do presente trabalho foram conhecer padrões de consumo 

de dependentes químicos em acompanhamento no CRI de Vila Real, a percentagem de 

utentes que utilizam a via endovenosa; conhecer comportamentos de risco praticados 

por esta população, desde riscos sexuais aos riscos inerentes ao consumo de substâncias 

e o status serológio ao VIH nos usuários em acompanhamento naquele serviço de 

atendimento.  

Outro dos objectivos do presente trabalho é conhecer determinantes individuais 

de vulnerabilidade ao VIH entre os usuários de drogas do CRI de Vila Real: crenças e 

atitudes e conhecimentos em relação ao vírus VIH. Estes conhecimentos conduzem ao 

último objectivo do Programa KLOTHO que entretanto não foi avaliado pelo presente 
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trabalho, que é realizar aconselhamento, para prevenção primária da epidemia 

VIH/SIDA em consumidores de substâncias.  

Em relação às hipóteses do trabalho, parte-se do pressuposto de que os utentes 

com consumos activos no momento da avaliação, mesmo que em tratamento para o 

abuso de drogas, apresentam mais comportamentos de risco do que os que não 

apresentaram consumos no último mês. Também se postula que, de acordo com a 

literatura, utentes com consumos injectáveis apresentem mais comportamentos de risco 

como partilha de material, apesar do acesso a material novo, não apreciando o risco de  

contágio pelo VIH. 
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Metodologia 

 

 

Amostra 

 

O estudo foi conduzido em indivíduos utilizadores de drogas que estavam em 

tratamento no Centro de Atendimento à Toxicodependência (CAT) ou, com a mudança 

de estratégia do IDT, Centro de Respostas Integradas (CRI) de Vila Real. O CRI 

possuía em Dezembro de 2006 em torno de 1450 utentes inscritos. Como é um serviço 

com alguma rotatividade, com utentes sendo transferidos para outros CRIs, instituições, 

emigrações e imigrações, optou-se por convidar para participação no projecto apenas os 

utentes activos. Por utentes activos entende-se os que tiveram pelo menos uma consulta 

nos 6 meses anteriores ao estudo (Junho a Dezembro de 2006).  

Além dos utentes activos, os acolhimentos (nova inscrição no CRI) e reentradas 

(utentes inscritos que abandonaram tratamento e retornam à instituição) também 

participaram do estudo. Além destes, os critérios de elegibilidade incluíram: idade 

maior que 18 anos, não estar intoxicado ou incapaz de compreender e fornecer o 

consentimento informado. 

Todos os utentes activos receberam uma carta convidando-os a uma consulta no 

CRI, na qual lhes foi explicado o objectivo do projecto. Os acolhimentos e reentradas 

foram convidados a participar no momento da consulta na instituição. Estes indivíduos 

não estavam inseridos em qualquer proposta terapêutica no momento da entrevista, 

visto que esta ocorreu na primeira consulta na instituição. 
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Instrumentos 

 

Questionário Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (QADR). 

 

O Questionário Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (QADR) é um 

instrumento de garantia de qualidade, monitorização e avaliação, adaptado pela 

Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA de um inquérito para utilizadores de 

drogas (Behaviour Surveillance Survey – Guidelines for repeated behaviour surveys in 

populations at risk of HIV) desenvolvido pela Family Health International (FHI) e 

United States Agency for International Development (USAID) (FHI, Impact, & 

USAID, 2000). Todos os utentes que aceitaram participar do projecto foram submetidos 

ao QADR, que contém perguntas fechadas na forma de auto relato; ou seja, as 

informações colhidas não foram confrontadas com dados do processo clínico. O 

questionário tem duas secções: A primeira consiste em identificação, dados 

demográficos e consentimento. A segunda secção é dividida em três partes: A primeira 

explora a história de consumos do utente, uso actual de substâncias (lícitas e ilícitas), 

consumos de substâncias injectáveis e partilha de material. A segunda parte explora 

relações sexuais nos últimos 30 dias, define o tipo de parceiro sexual e se houve uso do 

preservativo. A terceira parte explora conhecimentos, opiniões e atitudes em relação ao 

vírus VIH e as formas de infecção. As últimas questões dizem respeito a testes 

anteriores ao VIH.   
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Questionário de Vigilância Comportamental (QVC). 

 

O Programa KLOTHO obedece às características da vigilância epidemiológica 

de segunda geração: dados biológicos e dados comportamentais. Para analisar os dados 

comportamentais foi adaptado pela Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA o 

inquérito para utilizadores de drogas (Behaviour Surveillance Survey – Guidelines for 

repeated behaviour surveys in populations at risk of HIV) desenvolvido pela FHI e 

USAID (FHI, Impact, & USAID, 2000). O Questionário de Vigilância Comportamental 

(QVC) é um questionário de 50 perguntas aplicado antes da fase de pré-aconselhamento 

a utentes seleccionados aleatoriamente (Coordenação Nacional para a Infecção 

VIH/SIDA, 2007). O QVC provê respostas a questões sobre práticas comportamentais, 

perfis de risco e vulnerabilidade da população que podem guiar programas de 

prevenção, avaliar alterações comportamentais durante a epidemia e servir como um 

guia sobre a adaptação social à ameaça do VIH/SIDA, assim como avaliar programas 

de prevenção em populações vulneráveis (UNAIDS-APICT, 1998).  

 

Teste rápido ao VIH. 

 

O teste rápido imunocromatográfico de 3ª geração para a detecção de anticorpos 

a Vírus da Imunodeficiência Humana 1 e 2 HEXAGON-HIV é utilizado para a 

detecção qualitativa rápida de anticorpos IgG, IgA e IgM aos Vírus da 

Imunodeficiência Humana VIH-1 e VIH-2 no soro, plasma ou sangue total humanos 

como auxiliar no diagnóstico de SIDA. Foi testado em 3468 espécimes negativos e 815 

espécimes positivos em comparação aos testes ELISA disponíveis comercialmente. O 
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HEXAGON HIV tem sensibilidade de 100% e especificidade de 99,5% (Human, 2003; 

WHO & UNAIDS, 2004). 

O teste rápido HEXAGON HIV emprega antigénios recombinantes 

representando regiões imunodominantes das proteínas do envelope de VIH-1 e VIH-2. 

Os antigénios gp41 e p24 do VIH-1 são fixados na linha de teste 1 e o antigénio gp36 

para o VIH-2 é fixado na linha de teste 2 da membrana. Os mesmos antigénios são 

ligados a um corante e localizados na placa do conjugado da tira. Uma pequena região 

da membrana é preparada com anticorpos anti-VIH para formar a linha de controlo C. 

Quando a amostra flúi através da placa absorvente os anticorpos anti-VIH-1 ou 

anti-VIH-2, específicos para os antigénios recombinantes, ligam-se aos conjugados 

antigénio-corante para formar imunocomplexos. Estes ligam-se aos antigénios de 

captura localizados nas linhas de teste 1 e 2 respectivamente e produzem linhas 

vermelho-violeta. O excesso de conjugado reage na linha de controlo C para demonstrar 

o correcto funcionamento dos reagentes.  

As limitações do teste rápido são relativas, neste estudo, a indivíduos 

imunodeprimidos ou imunocomprometidos que podem não produzir anticorpos ao VIH. 

Um resultado negativo também não exclui que tenha havido exposição ou infecção pelo 

vírus VIH. Além disso, o HEXAGON HIV teste não pode ser utilizado para estabelecer 

diagnóstico de SIDA, visto que é necessário confirmação por método independente, em 

geral, Western Blot (Ferreira Júnior et al., 2005). 

O teste rápido HEXAGON inclui o seguinte material: TEST – dispositivos de 

teste embalados individualmente que contém antigénios recombinantes (E. coli) de 

VIH-1 (gp41 e p24) e VIH-2 (gp36), anti-VIH (cabra), DIL – diluente ou tampão 

(Tampão Tris 50mmol/L), Azida de Sódio (0,02%p/v), PIP – pipetas descartáveis para 

sangue total (aproximadamente 20µl na marca preta), lanceta para picada digital, 
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toalhetes com álcool, luvas e contentor de resíduos infecciosos (In Vitro Diagnóstica e 

Human do Brasil, 2007). 

 

Método 

 

Todos os profissionais de saúde do CRI de Vila Real (enfermeiros, médicos, 

psicólogos e assistentes sociais) receberam formação para aplicação dos questionários, 

dos procedimentos do teste rápido e da metodologia utilizada no projecto e actuaram 

como entrevistadores. Os utentes foram divididos entre estes profissionais para 

realização do aconselhamento e teste por critérios de acompanhamento (terapeuta-

utente), pois entendeu-se que seria mais confortável a realização de um teste de 

detecção do vírus VIH por um profissional que o utente conhecia e confiava. 

Desta forma, 313 utentes activos foram identificados. Destes, 10% foram 

seleccionados aleatoriamente para responder também ao Questionário de Vigilância 

Comportamental. As cartas de convocação foram enviadas com a data da consulta 

marcada e quando os utentes aceitavam a participação no projecto, após lhes ser 

explicado a metodologia, os questionários eram preenchidos e o teste rápido era 

realizado naquele momento. Além dos utentes activos, já em acompanhamento no CRI, 

a todos os acolhimentos e reentradas a partir de Dezembro de 2006 também era 

explicado o projecto, garantido o sigilo e a confidencialidade dos dados e feito o 

convite a participação.  

Todos os utentes que participaram responderam ao Questionário 

Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (QADR). Apenas os utentes 

identificados através de nota na capa do processo clínico deveriam responder ao 
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Questionário de Vigilância Comportamental (QVC). Os acolhimentos e reentradas, 

portanto, não responderam a este questionário.  

O Programa KLOTHO consiste em três etapas descritas a seguir. 

 

Aconselhamento Pré-teste – 10-18 minutos. 

 

Após a obtenção do consentimento informado, os utentes respondem ao 

questionário (os) e, após a colecta de dados, é feita uma sensibilização para redução dos 

comportamentos de risco, avaliação de crenças, atitudes e conhecimentos sobre o vírus 

VIH. O protocolo de aconselhamento pré-teste, de acordo com o manual do Alto 

Comissariado da Saúde consiste em 5 etapas: 

a) Introdução: orientações para a sessão; 

b) Avaliar a auto-percepção de risco do utente; 

c) Explorar as especificidades da última situação de risco; 

d) Rever experiências de redução de riscos anteriores; 

e) Síntese dos incidentes de risco e padrões de risco. 

 

Teste Rápido ao VIH. 

 

Após o aconselhamento, procede-se ao teste rápido, com o material fornecido no 

Kit. O sangue total é colhido através de picada no dedo (20µl) com a pipeta fornecida 

com o kit. Aplica-se o sangue da pipeta directamente no sítio da amostra (S) do TEST. 

A amostra deverá ser completamente absorvida. Adiciona-se 3 gotas (aproximadamente 

120 µl) de diluente na janela da amostra. Os resultados são lidos em 5 a 20 minutos e 

nunca devem ser interpretados após um período superior a 20 minutos. No caso de teste 
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negativo, uma única linha de controlo (C) (Figura 1) colorida aparece na parte superior 

da janela rectangular de resultados mostrando que o teste foi executado correctamente e 

os reagentes funcionaram bem. Uma ou duas linhas adicionais à linha de controlo C 

indicam um resultado positivo para VIH-1 (linha em 1) e/ou VIH-2 (linha em 2) (Figura 

2). O teste é inválido se não aparecer a linha de controlo, mesmo que a linha de teste 

seja visível e o teste deverá ser repetido.  
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Figura 2: Teste rápido para VIH-1 e VIH-2 com resultado negativo 

Fonte: Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, (2007). Programa KLOTHO, 

Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/SIDA direccionado a Utilizadores 

de Drogas. 

 

 

Figura 3: Testes rápidos com resultados positivos para VIH-1 e VIH-2. 

Fonte: Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, (2007). Programa KLOTHO, 

Identificação Precoce e Prevenção da Infecção VIH/SIDA direccionado a Utilizadores 

de Drogas. 
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Aconselhamento Pós-teste – 10-21 minutos. 

 

Após o teste, independentemente do resultado, é feita nova reflexão sobre 

comportamentos que podem ser mudados, atitudes de prevenção e esclarecimento de 

crenças distorcidas identificadas ou incorrecções sobre o vírus VIH. 

Os utentes com teste positivo foram referenciados ao Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro e foi feita comunicação ao Centro de Vigilância 

Epidemiológica, conforme estabelecido no protocolo do programa.  

 

Análise Estatística 

 

As análises foram realizadas utilizando-se o sistema SPSS para Windows versão 

15.Os testes de qui-quadrado de Pearson e exacto de Fisher foram empregados na 

comparação entre variáveis categóricas. A comparação entre os grupos com relação à 

idade e tempo de consumos, quando analisada como variável contínua, foi realizada 

através do teste t-Student. O nível de significância adoptado neste estudo foi de a=0,05 

e todos os testes estatísticos foram bicaudais.  
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Resultados 

 

 

Questionário Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação 

 

186 Utentes responderam ao questionário QADR, sendo 164 homens (88,2%) e 

22 mulheres (11,8%). No momento da entrevista, 149 utentes já estavam em 

acompanhamento no CAT (80,1%) e 37 foram novas consultas ou reentradas (19,9%). 

A idade média foi de 33,9 anos (Tabela 3). 
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Tabela 3 

 Características dos utentes que responderam ao QADR (N=186). 

Idade 

 Média=33,9 

 DP= 6,835 

 Var= 46,719 

 Range= 19-51 

Sexo 

Masculino 164 (88,2%) 

Feminino 22  (11,8%) 

Tratamento farmacológico 

Sem medicamentos 50  (26,9%) 

Metadona 78  (41,9%) 

Buprenorfina 40  (21,5%) 

Antagonista 16  (8,6%) 

Não sabe/  

Não responde 

1  (0,5%) 

 



54 

 

O gráfico 2 ilustra a distribuição por faixas etárias dos indivíduos avaliados 

neste estudo. 
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Gráfico 2: Grupos etários dos utentes que responderam o QADR, em percentagem, 

N=186 
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Tipo de tratamento. 

 

Mais utentes do sexo masculino estavam em tratamento farmacológico com 

Metadona, Buprenorfina ou antagonista, enquanto mais utentes do sexo feminino 

estavam em acompanhamento sem medicamentos (p=0,001). Não houve relação entre o 

tipo de tratamento e a idade dos utentes, o status serológico ou outras varáveis de 

consumo. O tratamento com Buprenorfina e o acompanhamento sem medicamentos 

estiveram associados ao consumo actual de heroína (p=0,026). Os utentes que se 

encontravam sem medicamentos ou em programa de substituição com metadona 

apresentaram mais consumos injectáveis na vida e mais consumos injectáveis recentes 

(p=0,002).  

Os indivíduos em tratamento com Cloridrato de Metadona (principalmente), 

Buprenorfina ou sem medicamentos iniciaram consumos EV há mais de 5 anos 

(p=0,026). Os indivíduos em tratamento com Metadona, Buprenorfina ou antagonista 

apresentaram menos consumos injectáveis actuais (p=0,026). 

 

Consumo de substâncias. 

 

As substâncias listadas no QADR como passíveis de terem sido consumidas nos 

últimos 30 dias são heroína, cocaína, anfetaminas, cannabis, álcool (abuso), Metadona 

(Metadona não prescrita – Street Methadone), Buprenorfina (não prescrita), 

Benzodiazepinas não prescritas e tabaco.  

O sexo feminino foi associado ao consumo de benzodiazepinas não prescritas 

(p=0,009) e o masculino ao consumo de canabinóides (p=0,020). Não houve associação 

entre a idade e o consumo actual de substâncias em geral, embora o consumo actual de 
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anfetaminas esteja associado à faixa etária dos 20-29 anos (p<0,001). A idade foi 

francamente associada ao tempo de início dos consumos: quanto maior a idade, há mais 

tempo se iniciou o consumo de substâncias (p<0,001) e também é maior o tempo de 

início do consumo injectável (p<0,001). 

A média de início do consumo de substâncias foi há 15,53 anos (DP=7,034, 

var=49,475, range=1-33). O Gráfico 3 ilustra o tempo de início do consumo de 

substâncias dos utentes avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Tempo de início do consumo de drogas, em percentagem (N=186) 
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drogas foi associado ao consumo de anfetaminas (p=0,037). O maior tempo de início do 

consumo foi associado ao maior tempo de início do consumo injectável (p<0,001) e a 

ter realizado consumos injectáveis na vida (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Tempo de início de consumo e consumos endovenosos na população entrevistada 

(N=184, p=0,014) 

Consumos injectáveis na população avaliada 

 Nunca Não no 

último ano 

Não no 

último mês 

No último 

mês 
Total 

Anos de 

consumo 

1-5 anos 9 0 0 2 11 

6-10 anos 23 7 7 7 44 

11-15 

anos 

16 11 5 3 35 

16-20 

anos 

13 23 3 7 46 

21-25 

anos 

11 14 3 5 33 

26-30 

anos 

1 6 1 3 11 

>30 anos 1 3 0 0 4 

Total 74 64 19 27 184 

  

 

 

 

As substâncias utilizadas pelos utentes entrevistados nos 30 dias anteriores à 

entrevista estão ilustradas a seguir no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Consumos referidos nos 30 dias anteriores à entrevista (N=186). 

 

 

 

O consumo actual de substâncias foi relacionado ao consumo actual de heroína 

(p<0,001), de cocaína (p<0,001), de anfetaminas (p=0,015) e Metadona (p=0,042). O 

consumo actual de substâncias não esteve relacionado ao consumo actual de 

benzodiazepinas, álcool, canabinóides ou tabaco. A Tabela 5 ilustra a relação entre o 

consumo actual de substâncias e o consumo injectável actual. 
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Tabela 5 

Consumo actual de substâncias e consumo de drogas injectáveis (N=186, p<0,001) 

Consumos de injectáveis na vida 

 Nunca Não no 

último 

ano 

Não no 

último 

mês 

No último 

mês 

Total 

Consumo 

de 

substâncias 

Sem 

consumos 

actuais 

29 43 11 0 83 

Com 

consumos 

actuais 

46 22 8 27 103 

Total 75 65 19 27 186 

 

 

 

 

O consumo actual de heroína foi relacionado ao consumo actual de cocaína 

(p<0,001), de anfetaminas (p=0,044) e metadona (p=0,019), mas não ao de 

benzodiazepinas, álcool, cannabis ou ao consumo injectável de drogas (Tabela 6). 
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Tabela 6 

Consumo actual de heroína e padrão de consumo endovenoso (N=186, p<0,001) 

Consumo injectáveis na vida 

 Nunca 

Não no 

último 

ano 

Não no 

último 

mês 

No 

último 

mês 

Total 

Consumo 

actual de 

heroína  

Não 34 46 15 1 96 

Sim 41 19 4 26 90 

Total 75 65 19 27 186 

 

 

 

O consumo actual de cocaína foi relacionado ao consumo actual de metadona 

(p=0,038) e ao consumo injectável na vida (Tabela 7). 
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Tabela 7 

Consumo actual de cocaína e padrão de consumo endovenoso (N=186, p<0,001) 

Consumos injectáveis 

 Nunca 

Não no 

último 

ano 

Não no 

último 

mês 

No 

último 

mês 

Total 

Consumo 

actual de 

cocaína 

Não 50 51 12 6 119 

Sim 25 14 7 21 67 

Total 75 65 19 27 186 

 

 

 

O consumo actual de anfetaminas foi relacionado ao consumo injectável de 

cocaína e heroína ou “Speedball” (p=0,029) e de metadona (p=0,046). O consumo 

actual de anfetaminas também foi associado ao tempo de início de consumos injectáveis 

menor que 5 anos (p<0,001), ao consumo injectável actual (p=0,005) e ao consumo 

endovenoso de substâncias na vida (Tabela 8). 
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Tabela 8 

Consumo actual de anfetaminas e padrão de consumo endovenoso (N=186, p=0,05). 

 Consumos injectáveis na vida  

 Nunca 

Não no 

último 

ano 

Não no 

último 

mês 

No 

último 

mês 

Total 

Consumo 

actual de 

anfetaminas 

Não 71 65 19 24 179 

Sim 4 0 0 3 7 

Total 75 65 19 27 186 

 

 

 

O consumo de benzodiazepinas não prescritas foi relacionado ao abuso de 

álcool (p=0,004). O consumo de cannabis foi associado ao consumo injectável na vida 

(p=0,0029). O consumo injectável de metadona foi relacionado ao consumo injectável 

mais recente (p=0,017). 

Entre os indivíduos que negaram consumos actuais (N=83), a média do tempo 

de abstinência é de 2,0104 anos (DP=2,28291; Variância=5,212; Range=11,92). O 

Gráfico 5 ilustra o tempo de abstinência referido pelos utentes avaliados. 
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Gráfico 5: Tempo de abstinência dos utentes que não apresentaram consumos actuais 

(N=83).  

 

 

 

O maior tempo de abstinência foi relacionado ao maior tempo de abandono dos 

consumos injectáveis (Tabela 9). 
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Tabela 9 

Tempo de abstinência e tempo de cessação dos consumos injectáveis (N=53, p <0,001) 

Tempo de cessação dos consumos injectáveis 

 
Menos de 

6 meses 

6 meses a 

1 ano 

(inclusive) 

1 ano a 5 

anos 

Maior ou 

igual a 5 

anos 

Total 

Tempo de 

abstinência 

Menos de 

6 meses 
2 0 1 1 4 

6 meses a 

1 ano 

(inclusive) 

1 14 3 10 28 

1 ano a 5 

anos 
0 0 11 3 14 

Maior ou 

igual a 5 

anos 

0 0 0 7 7 

Total 3 14 15 21 53 

 

 

 

A maioria dos utentes (59,7%, N=111) já realizou consumos endovenosos, 

conforme ilustrado pelo Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Padrão de consumos endovenosos no QADR, em percentagem (N=186). 

 

 

 

Entre os utentes que já realizaram consumos injectáveis (N=111), a média de 

início do consumo EV foi há 11,363 anos (DP=6,65750; Variância=44,322; 

Range=27,92). O Gráfico 7 ilustra o tempo de início do consumo injectável de 

substâncias dos utentes avaliados. 
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Gráfico 7: Tempo de início do consumo endovenoso, em percentagem (N=111) 

 

 

 

O maior tempo de início de consumos injectáveis está relacionado ao maior 

tempo de cessação dos consumos endovenosos, como demonstram a Tabela 10 e o 

Gráfico 8. 
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Tabela 10 

Tempo de início de consumos injectáveis e tempo de cessação de consumos injectáveis 

(N=80, p=0,001) 

Tempo de cessação dos consumos injectáveis 

 
Menos de 

6 meses 

6 meses a 

1 ano 

(inclusive) 

Entre 1 a 

5 anos 

Maior ou 

igual a 5 

anos 

Total 

Tempo de 

início dos 

consumos 

injectáveis 

Menos de 

um ano 
1 1 0 0 2 

1 a 5 anos 2 8 0 0 10 

6 a 10 

anos 
1 5 12 15 33 

11 a 15 

anos 
1 1 2 9 13 

16 a 20 

anos 
2 1 4 9 16 

Mais de 

20 anos 
1 2 1 2 6 

Total 8 18 19 35 80 
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Gráfico 8: Tempo de início de consumos injectáveis e tempo de cessação de consumos 

injectáveis (N=80, p=0,001) 

 

 

 

27,9% (N=31) dos utentes que realizaram consumos EV na vida ou 16,7% do 

total da amostra referiram consumos EV actuais. Entre os que abandonaram os 

consumos injectáveis (N=80), a média de cessação dos consumos EV foi há 5,0814 

anos (DP=4,95131; Variância=24,515; Range=19,92). O Gráfico 9 ilustra o tempo de 

cessação do consumo injectável de substâncias referido pelos utentes avaliados. 
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Gráfico 9: Tempo de cessação do consumo injectável, em percentagem (N=80). 

 

 

 

Entre os utentes com consumos injectáveis actuais (N=31), o padrão de 

consumos nos 30 dias anteriores à entrevista (consumo injectável actual) é demonstrado 

no Gráfico 10. 
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*H= Heroína, C= Cocaína, H+C= Heroína e Cocaína (Speedball), MTD= Metadona 

Gráfico 10: Substâncias consumidas por via endovenosa nos 30 dias anteriores à 

entrevista, em percentagem (N=31). 

 

 

 

O consumo injectável actual de cocaína e heroína (Speedball) foi relacionado 

com o consumo injectável de metadona na mesma época (p=0,003).   

Entre os utentes que realizaram consumos injectáveis na vida (N=111), 75% dos 

casos válidos (N=104) já partilharam material de injecção. Sete utentes não souberam 

responder se já haviam ou não partilhado material.  
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Comportamentos sexuais. 

 

110 utentes em 185 (1 recusou-se a responder) ou 59,5% do total dos casos 

válidos admitiram relações sexuais nos 30 dias anteriores à entrevista. O Gráfico 11 

ilustra a frequência de uso do preservativo de acordo com o tipo de parceiro sexual: 

regular, ocasional ou comercial (sexo pago). 
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Gráfico 11: Uso frequente do preservativo e tipo de parceiro sexual nos 30 dias 

anteriores à entrevista, em percentagem (N=110)          

*Mais de uma resposta era permitida 

 

 

 

N=91 N=29 N=4 
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Os utentes que praticaram sexo com parceiros regulares usaram menos o 

preservativo (p<0,001), enquanto os que praticaram sexo com parceiros ocasionais 

(p<0,001) e comerciais (p=0,046) usaram mais o preservativo.  

 

Crenças e atitudes ao VIH/SIDA. 

 

A tabela 11 apresenta as respostas dadas pelos indivíduos entrevistados sobre 

questões relativas ao VIH/SIDA, de forma a avaliar seus conhecimentos e crenças neste 

tema. 
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Tabela 11 

Crenças e atitudes ao VIH/SIDA nos utentes entrevistados (N=186) 

 Sim Não Não Sabe 

 N % N % N % 

As pessoas podem proteger-se 

do vírus que causa a SIDA 

utilizando correctamente o 

preservativo sempre que têm 

relações sexuais? 

178 95,7 7 3,8 1 0,5

Uma pessoa pode infectar-se 

pelo VIH por partilhar uma 

refeição com alguém que está 

infectado? 

22 11,8 153 82,3 11 5,9

Uma pessoa pode infectar-se 

pelo VIH injectando-se com 

uma agulha anteriormente 

utilizada por outros? 

184 98,9 2 1,1   

Uma pessoa que injecta drogas 

pode proteger-se do VIH 

passando a consumir drogas não 

injectáveis e/ou utilizando 

sempre material esterilizado? 

152 81,7 32 17,2 2 1,1
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Entre os utentes que mantiveram relações sexuais nos 30 dias anteriores à 

entrevista, embora 59,68% (N=111) referissem que o preservativo protege contra o 

VIH, não houve associação entre este conhecimento e o uso do preservativo (p=0,55). 

 

Padrões de teste ao VIH 

 

Do total da amostra, 74,7% dos utentes (N=139) já haviam realizado um teste 

para o VIH, contra 19,4% que nunca haviam sido testados (n=36) e 5,4% que não 

sabiam se já haviam realizado o teste (N=10). Não houve diferença entre os sexos na 

realização de um teste ao vírus.  Quanto maior a idade, mais utentes realizaram um teste 

anterior para o VIH (p=0,005). 

Os principais motivos para a realização de um teste ao VIH, segundo as 

alternativas do QADR estão ilustrados no Gráfico 12. 
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Gráfico 12: Motivos para realização do último teste ao VIH, em percentagem (N=139) 
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A maior parte dos utentes entrevistados realizou o último teste ao VIH há menos 

de dois anos, conforme ilustrado no Gráfico 13. 
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Gráfico 13: Teste para o VIH mais recentemente realizado, em percentagem (N=139) 

 

 

 

Entre os utentes que já haviam realizado um teste ao VIH (N=128), 91,4% 

souberam o resultado do teste. 92,5% dos utentes apresentaram serologia negativa ao 

VIH-1 (N=172). 7,5% (N=14) apresentaram serologia positiva para o VIH-1 e apenas 1 

utente (0,5%) apresentou serologia positiva para o VIH-2. 
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Não houve associação entre a reactividade ao VIH-1 e o sexo ou a faixa etária. 

A infecção pelo VIH-1 foi relacionada ao consumo injectável na vida, conforme 

exemplificado na Tabela 12. 

 

 

 

Tabela 12 

Consumo injectável de substâncias e positividade ao VIH-1 (N=186, p=0,007) 

Consumo injectável de drogas na vida 

 Nunca
Não no 

último ano 

Não no 

último mês 

No último 

mês 
Total 

VIH-1 
Negativo 75 58 17 22 172 

Positivo 0 7 2 5 12 

Total 75 65 19 27 186 

 

 

 

A maior parte dos utentes que realizou consumos injectáveis na vida realizou 

um teste para o VIH, quando comparados aos que nunca injectaram (p=0,004). Quanto 

mais recente o tempo do consumo injectável, maior a percentagem de utentes que 

realizaram um teste (Tabela 13). A maioria dos utentes que já partilhou material 

realizou teste para o VIH (p=0,01). Mais utilizadores de drogas que partilharam 

material realizaram um teste para o VIH que utentes que nunca partilharam (p=0,01). 

Não houve associação entre o uso constante do preservativo e um teste anterior.  
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Tabela 13 

Consumos injectáveis e teste anterior ao VIH (N=185, p=0,034) 

Teste anterior ao VIH 

 Não Sim Não Sabe Total 

Consumo 

de drogas 

injectáveis 

Nunca 21 47 7 75 

Não no 

último 

ano 

11 51 3 65 

Não no 

último 

mês 

1 17 0 18 

No último 

mês 
3 24 0 27 

Total 36 139 10 185 

 

 

 

Mais utentes com maior tempo de início dos consumos injectáveis realizaram 

teste para o VIH (p=0,018) e souberam o resultado do último teste realizado (p=0,008) 

do que os com menor tempo de consumos  injectáveis. Houve associação entre a 

infecção pelo VIH-1 e o consumo injectável de substâncias (p=0,001). 

Entre os utentes VIH-1 positivos e negativos a maioria havia realizado um teste 

anterior, não havendo diferença significativa entre os grupos (p=0,475). O principal 
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motivo para os utentes VIH positivo terem realizado um teste anterior foi “a pedido” 

(p=0,003). 
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Gráfico 14: Status serológico ao VIH-1 e teste anterior ao VIH (N=185, p=0,475). 

 

 

A maioria dos utentes VIH-1 negativos realizou o último teste a menos de 2 

anos e a maioria dos utentes VIH-1 positivos há mais de 2 anos (p=0,009). Não houve 

diferença entre os que souberam ou não o resultado do último teste entre os utentes VIH 

positivos ou negativos (p=0,188). 
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Gráfico 15: Status serológico ao VIH e teste mais recentemente realizado (N=186). 

 

 

 

O sexo masculino foi associado a ter realizado o teste para o VIH “a pedido” 

(p=0,013). A infecção pelo VIH-1 não foi associada à partilha de material neste estudo 

(p=0,74). 90,2% (N=166) dos casos válidos (2 indivíduos recusaram responder) sabem 

onde encontrar material limpo e esterilizado para injecção e 94,2% destes (N=145) 

conseguem material limpo e esterilizado sempre que necessitam. 

A partilha de materiais não foi relacionada com o desconhecimento sobre onde se 

obtém material novo para injecção (p=0,41) ou com a dificuldade em obtê-lo (p=0,313).  
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Questionário de Vigilância Comportamental (QVC) 

 

25 utentes seleccionados aleatoriamente responderam ao QVC, sendo 23 

homens (92%) e 2 mulheres (8%). No momento da entrevista 84% dos utentes estavam 

em acompanhamento farmacológico para o consumo de substâncias. Todos os utentes 

estavam em acompanhamento no CRI de Vila Real (utentes activos) e não houve 

nenhum acolhimento ou reentrada nesta avaliação. A idade média foi de 32,12 anos 

(Tabela 14). Todos os utentes entrevistados apresentaram teste negativo ao VIH. 
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Tabela 14 

Características dos utentes no Questionário de Vigilância Comportamental (N=25) 

Idade 

Média=32,12  

DP= 6,918  

Variância 47,860  

Sexo 

Masculino 23 (92%) 

Feminino 2 (8%) 

Escolaridade 

Sem nível de ensino 0 

Ensino básico/1º Ciclo 2 (8%) 

Ensino básico/ 2º Ciclo 10 (40%) 

Ensino básico/3º Ciclo 10 (40%) 

Ensino Secundário 2 (8%) 

Ensino Médio 1 (4%) 

Ensino Superior 0 

Tratamento farmacológico 

Sem medicamentos 3 (12%) 

Metadona 11 (44%) 

Buprenorfina 7 (28%) 

Antagonista 3 (12%) 

Não sabe/ Não responde 1 (4%) 

 

 



83 

 

4

20

60

16

0
0

10

20

30

40

50

60

%

<20 20-29 30-39 40-49 ≥50

grupos etários

 

Gráfico 16: Grupos etários dos utentes que responderam ao QVC (N=25), em 

percentagem 

 

 

 

Padrões de consumo no QVC. 

 

A média de início do consumo de substâncias foi 14,68 anos (DP=5,48270, 

var=30,060), conforme ilustrado pelo Gráfico 17. 
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Gráfico 17: Tempo de início do consumo de substâncias no QVC, em percentagem 

(N=25). 

 

 

 

 64% dos utentes (N=16) apresentam consumos actuais no momento da 

entrevista. Entre os indivíduos abstinentes (N=9), a média de abstinência foi de 1,333 

anos (DP=1,28577, var=1,653). Nenhum utente referiu consumos actuais de Metadona 

ou Buprenorfina não prescritos. O padrão de consumos nos últimos 30 dias dos 

indivíduos entrevistados está ilustrado no Gráfico 18. 
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* H= Heroína, C= Cocaína, Anf = Anfetaminas, Bzd = Benzodiazepinas, MTD = 

Metadona, Bupr = Buprenorfina 

** Mais que uma resposta era possível 

Gráfico 18: Consumos referidos pelos utentes no QVC nos 30 dias anteriores à 

entrevista (N=25) 

 

 

 

O sexo masculino foi associado ao consumo actual de substâncias (p=0,049), 

enquanto o sexo feminino foi associado ao consumo de benzodiazepinas não prescritas 

(p=0,022). Quanto maior a idade dos indivíduos avaliados, maior o tempo de início de 

consumos de substâncias, conforme exemplificado pelo gráfico 19. 
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Gráfico 19: Relação entre a idade (em anos) e o tempo de início de consumo de 

substâncias, em anos (N=25, p=0,028) 

 

 

 

Entre os utentes que já realizaram consumos endovenosos (N=16), a média de 

início dos consumos EV foi há 7,5519 anos (DP= 4,98127, var=24,813). Apenas 25% 

destes admitiram o consumo actual de drogas injectáveis (N=4); ou seja, da amostra 

total 16% dos indivíduos admitiram consumos endovenosos actuais. As substâncias 

injectadas por estes utentes foram heroína (2 utentes), cocaína (2 utentes), heroína e 

cocaína ou “speedball” (2 utentes) e anfetaminas (1 utente). Dos que realizaram 

consumos injectáveis nos últimos 30 dias (N=4), as drogas utilizadas foram heroína e 
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cocaína (75% dos utentes). 75% dos indivíduos que injectaram no último mês (N=4) o 

fizeram 2 a 3 vezes no mês e 25% (N=1) cerca de uma vez por semana. O Gráfico 20 

evidencia o padrão de consumos injectáveis referidos pelos indivíduos entrevistados. 
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Gráfico 20: Consumos injectáveis referidos no QVC, em percentagem (N=25) 

 

 

 

Apenas utentes do sexo masculino admitiram consumos injectáveis actuais, 

motivo pelo qual não foi possível a análise estatística do padrão de consumos de 

substâncias injectáveis por sexo. O sexo masculino foi relacionado ao consumo 

injectável de substâncias mais recentemente (p<0,001). 
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O consumo actual de substâncias foi relacionado ao consumo actual de heroína 

(p<0,001) e cocaína (p=0,006). O consumo actual de substâncias foi relacionado ao 

consumo injectável na vida (p=0,05) e utentes que admitiram consumo actual tiveram 

mais consumos recentes injectáveis (menos de 1 ano) do que os que não consumiram 

actualmente (p=0,013). O consumo actual de substâncias também foi associado ao 

consumo injectável actual (p=0,021). 

Quanto maior o tempo de abandono de consumos e abstinência de substâncias, 

maior o tempo de abandono dos consumos injectáveis (p=0,014). 

O consumo actual de heroína foi associado ao consumo actual de cocaína 

(p=0,027), a consumos injectáveis mais recentes do que os que não consomem a 

heroína actualmente (p=0,036) e ao consumo injectável actual de substâncias 

(p=0,021).O consumo actual de cocaína foi associado ao consumo injectável actual de 

substâncias (p=0,029) e ao consumo injectável actual de cocaína (p=0,046).  

Entre os que abandonaram o consumo injectável (N=12), o consumo EV cessou 

em média há 4,1815 anos (DP= 4,66241, var=21,738). Indivíduos que abandonaram os 

consumos injectáveis há mais de um ano iniciaram os consumos endovenosos há mais 

tempo (p=0,011).Utentes que iniciaram consumos injectáveis há menos de 5 anos 

apresentam mais consumos actuais injectáveis de heroína (p=0,046).  

Entre os utentes que já realizaram consumos injectáveis (N=16), 75% dos 

indivíduos já partilhou material de injecção (N=12), 6,3% não sabem se já partilharam 

(N=1) e 18,8% nunca partilharam (N=3). Em outras palavras, 75% dos que já 

injectaram ou 48% do total da amostra (N=25) já partilharam material de injecção na 

sua vida.  

36,6% dos indivíduos que já partilharam (N=11) emprestaram uma agulha ou 

seringa a alguém depois de a usar (N=4) e 45%  (N=5) injectaram com uma seringa 
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preparada por outra pessoa. Nenhum indivíduo admitiu a ter partilhado material no 

último mês. Assim, as perguntas Q209.3.1 a Q209.3.5.1, que referem a consumos 

endovenosos nos últimos 30 dias com partilha de material não foram analisadas. 

 

Acesso a material de injecção limpo e esterilizado. 

 

O Gráfico 21 ilustra as respostas fornecidas pelos indivíduos avaliados (N=25) 

sobre onde conseguir material novo e esterilizado. Mais do que um local poderia ser 

citado no questionário. A grande maioria (92%) dos utentes sabe onde obter material de 

injecção novo (N=23). Destes, todos referiram obter o material sempre que precisam.  
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Gráfico 21: Locais referidos onde se pode obter agulhas e seringas novas (N=25). 

* Mais que uma resposta era possível 
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Outros locais para obtenção de material novo e esterilizado como 

“família/parentes”, “parceiros sexuais”, “outros UD”, “ por furto” e “compra” não 

foram mencionados. Entre os utentes que já realizaram consumos injectáveis, a maioria 

sabe onde encontrar material limpo e esterilizado (p=0,049). 

 

Tratamentos anteriores para toxicodependência. 

 

A questão Q211 “Está actualmente em tratamento ou já recebeu tratamento 

relacionado com a utilização de drogas?” não foi avaliada pois todos os indivíduos 

entrevistados estavam em acompanhamento ou a (re)iniciar acompanhamento no CRI 

de Vila Real no momento da entrevista. O Gráfico 22 ilustra abaixo os tratamentos já 

realizados para toxicodependência pelos utentes entrevistados. 
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Gráfico 22: Tratamentos realizados pelos utentes entrevistados (N=25) 

* Mais que uma resposta era possível 

** CT – Comunidade Terapêutica 

 

 

44%  dos indivíduos avaliados (N=11) foram presos em algum momento de suas 

vidas, entretanto nenhum admitiu consumos injectáveis enquanto detidos. 

 

História sexual, número e tipo de parceiros. 

 

A idade média da primeira relação sexual foi 15, 58 anos (DP=3,741, 

var=13,993). 88% dos utentes admitiram ter tido relações sexuais nos últimos 12 meses 

(N=22). Quanto ao número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses (N=21, um 

recusou-se a responder), a média foi de 2 parceiros por indivíduo (DP=1,643, var=2,7), 
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distribuindo-se em média um parceiro regular nos últimos 12 meses  (DP=0,805; 

var=0,648); 0,1 parceiro comercial (DP=0,308; var=0,095) e 0,9 parceiro ocasional 

(DP= 1,518; var=2,305). O uso do preservativo foi irregular conforme especificado na 

Tabela 15. 

 

 

 

Tabela 15 

Uso frequente do preservativo e tipo de parceiro sexual (N=21) 

 Não Sim 

 N % N % 

Regular 11 57,9 8 42,1 

Ocasional 2 25 6 75 

Comercial 0 0 3 100 

 

 

 

Todos os indivíduos que referiram uso regular do preservativo nos últimos 12 

meses (N=17) referiram que também o utilizaram na última relação sexual. Nenhum 

indivíduo referiu relações homossexuais masculinas nos últimos 12 meses, motivo pelo 

qual as questões Q303 a Q303.1.3 não foram avaliadas. 

Todos os utentes referiram saber onde obter preservativos masculinos (N=25). 

Destes, 96% (N=24) referiram conseguir obter preservativos sempre que precisam. Os 

locais citados para obtenção de preservativos masculinos estão demonstrados no 

Gráfico 23. 
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Gráfico 23: Locais onde se pode obter preservativos masculinos com facilidade, 

segundo os utentes que responderam o QVC (N=25) 

*Mais que uma resposta era possível 

 

 

 

Indivíduos que apresentam consumos injectáveis actuais tiveram menos 

parceiros sexuais no último ano (p=0,011) e referiram menor actividade sexual nos 

últimos 12 meses (p=0,009).  
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Crenças e atitudes ao VIH/SIDA segundo o QVC 

 

A tabela 16 apresenta as respostas fornecidas pelos indivíduos entrevistados 

sobre questões relativas ao VIH/SIDA, de forma a avaliar seus conhecimentos e crenças 

neste tema. 
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Tabela 16 

Crenças e atitudes ao VIH/SIDA segundo o QVC (N=25) 

 Sim Não Não Sabe 

 N % N % N % 

Conhece alguém que está infectado 

pelo VIH? 
16 64 5 20 4 16

Conhece alguém que tenha morrido 

de SIDA? 
15 60 10 40 - - 

Tem algum parente ou amigo 

próximo infectado pelo VIH e/ou 

que tenha morrido com SIDA? 

6 24 18 72 1 4 

As pessoas podem proteger-se do 

vírus que causa a SIDA utilizando 

correctamente o preservativo 

sempre que têm relações sexuais? 

24 96 1 4 - - 

Uma pessoa pode infectar-se pelo 

VIH por partilhar uma refeição 

com alguém que está infectado? 

1 4 22 88 2 8 

Uma pessoa pode infectar-se pelo 

VIH injectando-se com uma agulha 

anteriormente utilizada por outros? 

25 100 - - - - 

Uma pessoa que injecta drogas 

pode proteger-se do VIH passando 

a consumir drogas não injectáveis 

e/ou utilizando sempre material 

esterilizado? 

20 80 4 16 1 4 

Pode uma mulher infectada pelo 

VIH transmitir o vírus ao seu filho? 
20 80 4 16 1 4 
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64% dos utentes (N=16) não souberam responder à questão Q408 “O que pode 

uma mulher grávida fazer para reduzir o risco de transmissão do VIH ao seu filho”. 

32% (N=8) responderam “medicação” como forma de prevenção de transmissão à 

criança e 1 utente recusou-se a responder.  

Indivíduos mais velhos conhecem mais pessoas infectadas pelo VIH que os mais 

novos (p=0,044). Indivíduos que conhecem uma pessoa infectada pelo VIH apresentam 

menos consumos actuais (p=0,027), assim como indivíduos que conhecem alguém que 

morreu de SIDA (p=0,027). Entretanto não houve relação entre o consumo actual e ter 

um familiar infectado (p=0,317). 

Indivíduos que conhecem alguém infectado pelo vírus VIH também conhecem 

alguém que morreu de SIDA (p=0,003). Indivíduos que têm algum membro da família 

infectado também conhecem alguém que morreu de SIDA (p=0,017). 

 

Padrões de teste ao VIH de acordo com o QVC. 

 

84% dos utentes entrevistados (N=21) realizaram pelo menos um teste para o 

VIH. A média de testes para o VIH realizados foi de 3,57 testes por pessoa (DP=4,941, 

var=24,418); 38,1% o fizeram por iniciativa própria (N=8) e 61,9% a pedido (N=13). O 

Gráfico 24 ilustra o teste mais recente. Todos os utentes souberam o resultado do seu 

teste. 
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Gráfico 24: Teste para o VIH mais recente, em percentagem (N=21) 

 

 

 

Todos os indivíduos avaliados pelo QVC apresentaram teste negativo ao VIH. 

Mais indivíduos que conhecem alguém infectado pelo VIH foram testados do que os 

que não conhecem (p=0,008). Utentes que tem algum membro da família infectado 

realizaram o teste por “iniciativa própria”, enquanto os demais realizaram o teste “a 

pedido” (p=0,003).  
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Discussão 

 

Este trabalho estudou as crenças, comportamentos e atitudes ao VIH/SIDA em 

uma população de toxicodependentes em acompanhamento no distrito de Vila Real.  

 

Questionário Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (QADR) 

 

Os resultados apresentados anteriormente evidenciaram que os utentes inseridos 

em algum programa de tratamento farmacológico, independentemente da abordagem 

farmacológica, apresentaram menos consumos injectáveis actuais, embora não tenha 

havido diferenças significativas no consumo actual de substâncias em geral.   

A idade foi  francamente associada ao tempo de início dos consumos: quanto 

maior a idade, há mais tempo se iniciou o consumo de substâncias e também ao tempo 

se iniciou o consumo injectável . Entretanto, não houve associação entre a idade e o 

facto de já ter realizado consumos injectáveis na vida, o que seria de se esperar, com 

utentes mais velhos tendo realizado mais consumos injectáveis que os mais novos. 

Quando se questionou sobre consumos actuais de substâncias, este consumo foi 

relacionado ao consumo das chamadas “drogas duras”, como heroína, cocaína, 

anfetaminas e metadona de rua (street methadone). Como os questionários avaliam 

impressões dos utentes, não sendo confrontados com dados do processo clínico, 

permitindo que utentes negassem consumos actuais quando houveram consumos de 

cannabis, por exemplo, pôde-se observar a percepção dos indivíduos avaliados sobre 

seus próprios consumos. Estes utentes não identificaram o abuso de cannabis, 

benzodiazepinas, álcool e tabaco (principalmente) como problemáticos. Assim, como o 

consumo actual de substâncias é entendido por esses utentes como consumo de “drogas 
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duras”, houve forte associação (p<0,05) com o consumo actual de heroína, anfetaminas 

e cocaína. 

O consumo actual de substâncias nesta população esteve fortemente relacionado 

ao consumo de drogas injectáveis, independentemente do tempo do último consumo 

injectável. Utentes que nunca realizaram consumos injectáveis ou que abandonaram 

estes consumos há mais de um ano tem menos consumos actuais de substâncias e 

indivíduos com consumos actuais de substâncias apresentaram mais consumos 

injectáveis recentes. Desta forma, neste estudo o consumo actual de substâncias referido 

pelos indivíduos entrevistados pôde ser considerado como consumo injectável actual. 

Neste ponto é importante perceber que quando se questionou o consumo actual de 

substâncias em geral ou de uma droga em particular, a via de consumo não foi 

questionada. Mesmo com as diferentes vias de consumo, o consumo actual de heroína e 

o consumo actual de cocaína foram associados ao consumo endovenoso recente. 

Os indivíduos que consomem anfetaminas são jovens e iniciaram o consumo de 

substâncias há menos de 5 anos. Mesmo assim, o consumo actual de anfetaminas foi 

relacionado ao consumo de heroína e cocaína (speedball) recente, que se constitui em 

um consumo injectável. Esta informação surpreende de certa forma pois esta seria uma 

população que, a princípio, se esperaria que não realizasse consumo endovenoso, visto 

que a via de consumo de anfetaminas é principalmente oral. 

O consumo de cannabis foi relacionado ao consumo injectável na vida: mais 

utentes que consomem cannabis actualmente apresentaram consumos injectáveis, 

independentemente do tempo de ocorrência do último consumo. 

O maior tempo de abstinência de drogas foi relacionado ao maior tempo de 

abandono de consumos injectáveis e utentes que iniciaram consumos endovenosos há 

mais tempo, também os abandonaram há mais tempo. Praticamente um terço dos 
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indivíduos que realizaram consumos endovenosos na vida mantém consumos 

endovenosos actuais.  

Embora os programas de prevenção enfatizem o risco da partilha de materiais, 

75% dos utentes que já realizaram consumos injectáveis partilharam material de 

injecção. Mesmo com a facilidade de acesso e obtenção de material limpo e 

esterilizado, admitido pelos utentes neste estudo, a partilha de materiais é comum entre 

estes indivíduos. Esses dados estão em conformidade com os encontrados estudos 

semelhantes conduzidos sobre aconselhamento e teste ao VIH e utilizadores de drogas 

(Grau, Curtin, Rowhani, Khoshnood, & Heimer, 2005). 

 

Comportamentos sexuais. 

 

O preservativo não é utilizado adequadamente na população investigada, 

principalmente entre os indivíduos que definiram seus parceiros sexuais como 

“parceiros regulares”. Indivíduos que definiram seus parceiros sexuais como “parceiros 

ocasionais” ou “parceiros comerciais” (sexo pago) utilizaram mais o preservativo, mas 

mesmo assim de forma inconsistente: 31% dos indivíduos que mantiveram relações 

sexuais com “parceiros ocasionais” e 25% dos que mantiveram relações com “parceiros 

comerciais” não utilizaram o preservativo nos 30 dias anteriores à entrevista. 

 

Crenças e atitudes ao VIH/SIDA. 

 

Embora a grande maioria dos utentes (95,7%) saiba que o preservativo pode 

proteger contra uma infecção pelo vírus VIH, seu uso sistemático nas relações ainda é 

precário. 
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11,8% dos utentes entrevistados ainda manifestam alguma desinformação sobre 

as formas de contágio pelo VIH, referindo risco de contaminação ao partilhar uma 

refeição com alguém infectado. Dois  utentes (1,1%) acreditam que a partilha de 

material não leva ao contágio pelo VIH.  

81,7% dos utentes entrevistados acreditam que a utilização de material limpo e 

esterilizado ou o abandono do consumo endovenoso pode proteger contra a infecção 

pelo VIH/SIDA.  

 

Padrões de teste ao VIH. 

 

A percentagem de utentes entrevistados que havia realizado teste para o VIH foi 

alta, sendo também alta a percentagem dos que buscaram o resultado do teste. A 

maioria realizou o último teste há menos de 2 anos  

Quanto maior a idade e por conseguinte, maior tempo de consumos e maior 

tempo de início do consumo endovenoso, mais utentes realizaram teste anterior para o 

VIH. Mais utilizadores que realizaram consumo EV e mais utilizadores que partilharam 

material realizaram teste anterior que os indivíduos que nunca partilharam. Quanto mais 

recente o último consumo EV, mais utentes realizaram teste para o vírus. Neste ponto 

cabe uma discussão sobre se os utentes que nunca partilharam percebem-se como em 

menor risco para contrair o VIH que o outro grupo. Pesquisas na questão ajudariam a 

elucidar esta situação. 

Comportamentos auto referidos de consistência no uso do preservativo nos 

últimos 30 dias não foram associados com o facto de ter sido testado anteriormente. 

Não houve associação entre o sexo ou a faixa etária à positividade ao VIH. Embora se 

supusesse que a partilha de material estivesse relacionada à positividade ao VIH no 
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teste rápido, isto não ocorreu devido principalmente à grande quantidade de 

toxicodependentes que partilha material e não estão contaminados. 

A maior parte dos utentes realizou o teste ao VIH “a pedido”, e a maior parte 

dos utentes VIH positivo realizou o teste “a pedido”. Vê-se aqui o papel do profissional 

de saúde em solicitar o teste rotineiramente em qualquer contacto deste tipo de utentes 

com as instituições de saúde.  

A grande maioria dos indivíduos entrevistados sabe onde encontrar material 

limpo e esterilizado e a grande maioria destes não referiu dificuldades em obtê-lo. O 

alto índice de partilha de material de injecção não se justifica neste aspecto. 

 

Questionário de Vigilância Comportamental 

 

Também no QVC notou-se um alto número de utentes com consumos activos 

(consumos nos 30 dias anteriores à entrevista), especialmente nos utentes do sexo 

masculino. Um quarto dos indivíduos entrevistados apresentava consumos EV actuais. 

Também no QVC o consumo actual de substâncias foi relacionado ao consumo das 

chamadas “drogas duras” (heroína e cocaína) e ao consumo actual. Além disso, o 

consumo actual de substâncias também foi relacionado a consumos EV mais recentes e 

ao consumo EV actual. O consumo actual de heroína foi estatisticamente relacionado ao 

consumo actual de cocaína e ao consumo EV actual. O consumo actual de cocaína foi 

relacionado ao consumo EV actual de cocaína. Da mesma forma que nos dados do 

QADR, o consumo actual de “drogas duras” é indicativo de consumo endovenoso e 

deve ser combatido para redução de riscos. A partilha de materiais também foi alta 

entre os utentes que responderam ao QVC, rondando os 75%. Utentes que iniciaram o 
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consumo endovenoso há menos de 5 anos apresentaram mais consumos actuais EV de 

heroína.  

A questão Q211 “Está actualmente em tratamento ou já recebeu tratamento 

relacionado com a utilização de drogas?” não foi avaliada pois todos os indivíduos 

entrevistados estavam em acompanhamento no CRI de Vila Real no momento da 

entrevista, mas a mesma consta no QVC pois ele também pode ser aplicado por equipas 

de rua no âmbito do Programa KLOTHO. 

Mais indivíduos que conhecem alguém infectado realizaram teste ao VIH, o que 

lembra o quarto ponto do modelo de crenças em saúde, discutido na introdução: 

“sugestões para a acção, como por exemplo testemunhar a doença de um amigo 

próximo ou parente devido à SIDA”.  

Comportamentos auto referidos de patilha de materiais, consistência no uso do 

preservativo e número de parceiro sexuais nos últimos 30 dias não foram associados 

com o facto de ter sido testado anteriormente. 

 

Considerações sobre Estratégias de Prevenção ao VIH/SIDA em Toxicodependentes 

 

As mais conhecidas estratégias de prevenção ao VIH/SIDA direccionadas a 

utilizadores de drogas enfatizam o não partilhar material de injecção e o uso correcto do 

preservativo. Entretanto, os dados deste estudo evidenciaram que, apesar de possuírem 

o conhecimento sobre os riscos e as estratégias de prevenção, muitos indivíduos ainda 

praticam comportamentos de risco para o VIH (75% da amostra). 

Os dados obtidos através dos questionários sobre o tipo de tratamento ao qual os 

utentes estão submetidos, independentemente da abordagem terapêutica utilizada, e a 
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presença de consumos actuais indicam que o tratamento da dependência de substâncias, 

em si, é uma arma eficaz na prevenção do VIH/SIDA nestas populações. 

Tratamento não é tipicamente considerado prevenção, sendo geralmente uma 

resposta dada quando a prevenção falha. Entretanto, a grande associação entre o uso de 

drogas e a transmissão do VIH sugere que o tratamento da dependência química pode 

ser considerado como prevenção primária ao VIH/SIDA. Ao auxiliar os utilizadores de 

drogas reduzir a frequência de consumo, a participação em programas de tratamento 

para o abuso de substâncias tem sido associado à prevenção de infecção do VIH 

(Metzger, Navaline, & Woody, 1988). Devido à natureza oculta do uso de substâncias e 

sua estigmatização social, os programas de tratamento da toxicodependência são umas 

das poucas instituições sociais que activamente buscam e mantém envolvimento com 

utilizadores de drogas. Os programas de tratamento também asseguram um local para 

implementação e avaliação de intervenções preventivas ao VIH/SIDA. 

Quando os utilizadores de drogas estão em tratamento, a redução dos consumos 

leva à redução do comportamento de risco, que por sua vez diminui o risco de 

exposição ao VIH. Neste modelo, o uso de substâncias do indivíduo é o efeito causal 

em uma cadeia de eventos que culmina com a infecção pelo VIH. Programas de 

tratamento eficazes quebram esta cadeia ao reduzir a frequência do uso de drogas 

(Metzger, Navaline, & Woody, 1988). 

A participação em programas de tratamento também foi associada com a 

redução da partilha de materiais. Em um grande estudo conduzido na Austrália, 1200 

utilizadores de drogas injectáveis foram entrevistados sobre suas práticas de injecção e 

participação em tratamento (Caplehorn, & Ross, 1995). Análises dos dados revelaram 

dois importantes achados. Primeiramente, UDI em tratamento com Cloridrato de 

metadona apresentavam 50% menos probabilidade em referir partilha de seringas. 
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Segundo, e mais importante, os efeitos protectores do tratamento desapareceram quando 

indivíduos que haviam parado de injectar foram removidos da análise. Aqueles que 

estavam em tratamento e continuaram a injectar reportavam partilha de materiais tanto 

quanto aqueles que não estavam em tratamento. Estes dados não apenas documentam as 

baixas taxas de comportamento de risco entre UDI em tratamento, mas também 

sugerem que é a redução do consumo de drogas que fornece o efeito protector do 

mesmo (Metzger, Navaline, & Woody, 1988). 

 Também existem dados sobre o efeito protector do tratamento da dependência 

química em utilizadores de drogas que não realizam consumos injectáveis (como 

exemplo, consumo de crack e álcool), que sugere uma forte associação entre 

participação em programas de tratamento e redução dos comportamentos de risco 

sexuais (Metzger, Navaline, & Woody, 1988). 

Juntos, estes achados sugerem que reduções no consumo injectável ou não 

injectável de substâncias geralmente ocorrem após a entrada em um programa de 

tratamento, e assim, os comportamentos de risco ao VIH tornam-se menos frequentes. 

Para que os programas de tratamento do abuso de substâncias sejam eficazes na 

prevenção do VIH/SIDA, e para que este impacto seja maximizado, tais programas 

devem ser direccionados a atrair mais utilizadores de drogas infectados pelo VIH ou 

que realizem comportamentos de alto risco. 

Este estudo foi conduzido em utentes que frequentavam uma unidade de 

tratamento especializada em toxicodependência e mesmo assim, os dados sobre 

comportamento de risco indicam que há ainda grande necessidade de intervenção nesta 

problemática. De acordo com os resultados encontrados, o consumo actual de 

substâncias está altamente associado ao consumo injectável actual. Intervir no problema 
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da dependência química para atingir a redução ou abstinência de drogas é uma faceta da 

prevenção ao VIH ainda pouco comentada ou estudada. 

Além dos consumos injectáveis realizados por utentes que consomem heroína e 

cocaína (principalmente), este trabalho verificou que mesmo utentes que consomem 

drogas sintéticas (anfetaminas) apresentam consumos injectáveis, assim como os que 

referiram consumos de cannabis. Estas duas classes de substâncias não são 

contempladas em programas de redução de risco para o VIH em utilizadores de drogas 

injectáveis, já que a via de utilização é oral (anfetaminas) ou fumada (Cannabis). 

Mesmo assim, há que se reconhecer que estratégias de aconselhamento para a redução 

de risco podem ser empregadas neste tipo de população.  

  O incentivo para tratamento do abuso e dependência de drogas pode exercer 

um efeito benéfico na prevenção, ao reduzir o consumo de drogas em geral e, 

consequentemente, o consumo endovenoso. O tratamento para utilizadores de drogas “é 

um meio eficaz de reduzir o risco de exposição à infecção pelo VIH” (Hubbard et al., 

1988, in U. S. Congress, 1990).  

Dados recolhidos nos últimos 20 anos sugerem que o tratamento é importante, 

mas, por si só, insuficiente para proteger a saúde da comunidade de utilizadores de 

drogas. Nem todos os usuários estão interessados em tratar-se, muitos não têm acesso 

ao tratamento ou apresentam dificuldades em manter-se nos programas e nem todos os 

indivíduos em tratamento cessam seu consumo de substâncias. A prevenção eficaz ao 

VIH requer, portanto, propostas de tratamento que integrem estratégias do modelo de 

redução de danos. 

Apesar da relativa disponibilidade de estudos que examinaram mudanças 

comportamentais para a prevenção da infecção pelo VIH em utilizadores de drogas, 

poucos estudos avaliaram o papel do tratamento do abuso de substâncias na prevenção 
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do VIH. Entre os que investigaram o tratamento do abuso de substâncias como modelo 

de prevenção da epidemia de VIH/SIDA (McCusker et al., 1992; McCusker et al., 

1994; Metzger, Navaline & Woody, 1998; Sorensen, 1990; U. S. Congress, 1990), 

muitos apresentavam sérias falhas metodológicas e pesquisas metodologicamente bem 

desenhadas ainda são necessárias nesta área. 

 

Críticas e sugestões ao modelo de prevenção ATV em Toxicodependentes 

 

O modelo de aconselhamento e teste ao VIH tem sido amplamente utilizado em 

estudos que tentam promover mudanças comportamentais em populações que 

apresentam comportamentos de risco para infecção pelo VIH.  Entretanto, duas grandes 

revisões em  estudos sobre o aconselhamento e testagem voluntários para o VIH 

encontraram que o ATV não leva a redução consistente do comportamento de risco ou 

promoção de comportamento para a saúde na maioria das populações estudadas 

(American Psychiatric Association, 2006; Weinhardt, Carey, Johnson, & Bickham, 

1999). 

Os modelos de aconselhamento mais difundidos reconhecem o facto que o 

conhecimento sobre as formas de transmissão do VIH são necessários mas não 

suficientes para provocar mudança de comportamento (APA, 2006). Intervenções mais 

eficazes baseiam-se no treino de habilidades e levam em conta as estratégias cognitivas 

e psicossociais do indivíduo. É essencial para um aconselhamento eficaz que os 

indivíduos percebam-se como em risco de uma infecção pelo VIH, que se actue na 

motivação para reduzir o risco e se assegure que os utentes apresentam as habilidades 

necessárias para implementar estratégias realistas de redução de risco. Abordar pontos 

específicos de prevenção como redução do consumo injectável, da partilha de material 
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de injecção, aumento da desinfecção de seringas e agulhas, utilização correcta do 

preservativo e admissão em um programa de tratamento para o abuso de substâncias 

devem fazer parte da estratégia de aconselhamento para redução de risco ao VIH/SIDA 

neste tipo de população. 

A vantagem do ATV nesta população é o aconselhamento personalizado, que se 

constitui em um técnico a questionar e a avaliar com o utente seus comportamentos de 

risco, maximizando a estratégia de prevenção nos comportamentos do utente e não as 

da comunidade. Indivíduos diferentes lidam de forma diferente com seus 

comportamentos e a mensagem da prevenção deve, sempre que possível, ser 

personalizada a cada utente atendido neste tipo de programa. 

Embora o esclarecimento sobre as questões VIH/SIDA seja importante, 

observou-se neste trabalho que os utentes entrevistados conhecem as formas de 

transmissão e prevenção do vírus VIH e mesmo assim a maioria dos indivíduos praticou 

comportamentos de risco para a infecção. Uma forma de aumentar o potencial 

preventivo de programas para  a prevenção do VIH/SIDA direccionados a utilizadores 

de drogas seria incluir de forma indissociável os serviços ATV em todos os programas 

de tratamento para o abuso de substâncias, maximizando as linhas de acção na 

prevenção da epidemia nesta comunidade. 

 

Limitações do estudo 

 

Os achados deste estudo foram baseados em questionários de auto relato. 

Embora os estudos sobre auto relato em indivíduos utilizadores de drogas tenham 

mostrado níveis aceitáveis de validade e  confiabilidade, os comportamentos que levam 

à transmissão do VIH/SIDA são particularmente sensíveis, fazendo com que seja difícil 
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para que os participantes os revelem e para que os pesquisadores os confirmem. O 

único marcador biológico disponível para avaliar o potencial preventivo dos programas 

de prevenção ao VIH/SIDA é o próprio vírus VIH. 

A principal ameaça à validade destes achados é a possibilidade de viés de 

selecção (selection bias). Pode-se argumentar que indivíduos que procuram ou estão em 

tratamento, como os avaliados neste estudo, mais provavelmente praticam 

comportamentos protectores que aqueles que não estão inseridos em programas de 

tratamento. Entretanto, os achados apresentados aqui indicam que tanto os utentes que 

procuraram tratamento (re-entradas e acolhimentos, incluídos na categoria “sem 

tratamento farmacológico), quanto os que estavam em tratamento no momento da 

entrevista apresentam consumo de drogas e comportamentos de risco. Enquanto 

desafios metodológicos são importantes, enquanto desafiam os pesquisadores à 

realização de estudos mais rigorosos, estes não devem impedir-nos de formar 

conclusões razoáveis, baseadas na preponderância da evidência. 
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Conclusão 

 

 

A prevenção para a epidemia VIH/SIDA baseada em Aconselhamento e Testagem 

ao VIH permite o aconselhamento específico nos comportamentos de risco referidos 

pelos indivíduos avaliados. Entretanto, observou-se neste estudo que não é pela falta de 

conhecimentos sobre o VIH/SIDA ou pela dificuldade em obter material de injecção 

limpo ou preservativos que os utentes apresentam comportamentos de risco ao vírus. 

Embora aproximadamente um quarto dos utentes avaliados referir que nunca 

haviam sido testados anteriormente, é improvável que novas campanhas para aumentar 

o número de testes ao VIH venham a identificar apreciavelmente mais casos de 

infecção pelo VIH nesta população do que os programas implementados actualmente. 

Mesmo entre os utentes que haviam realizado testes para o vírus anteriormente, uma 

história de testes anteriores não foi associada a redução em comportamentos de risco ao 

VIH entre utilizadores de drogas. 

O tratamento eficaz do abuso de substâncias na prevenção da infecção pelo VIH 

em utilizadores de drogas é uma componente importante em qualquer estratégia de 

prevenção ao vírus nesta população. Entre os utentes que se encontram em tratamento, 

menores taxas de comportamento de risco sugerem que é a redução do consumo de 

drogas que fornece o efeito protector do mesmo. Reduções no consumo injectável ou 

não injectável de substâncias nos utentes em tratamento parecem reduzir os 

comportamentos de risco ao VIH. 
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Questionário Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (QADR) 



Programa de identificação precoce e prevenção da infecção
VIH/ sida direccionado a Utilizadores de Drogas

1. Código CAT
(Insira iniciais CAT +2 iniciais distrito + 3 iniciais nome do CAT)

1.4. Primeira consulta? não sim

- -1.2. Data

1.5. Aceitou participar no Programa? não sim

1.3. Dados de codificação

Último apelido (3 prim.as consoantes)

Primeiro nome próprio (2 prim.as consoantes)

Sexo

Data de nasc.

feminino masculino

- -
Idade

Naturalidade

Nacionalidade

1. Dados Internos

3. Teste Rápido

Teste Hexagon

Determine

Outro

3.1. Lote do KIT: e prazo de validade /
AAAA/MM3.2. Resultado:

VIH 1 Reactivo

Não Reactivo

Indeterminado

2. Aconselhamento Pré-teste

2.1. Foi proposto teste rápido? não sim

2.2. Aceitou fazer o teste rápido? não sim

VIH 2 Reactivo

Não Reactivo

Indeterminado

Marca do teste usado

1981



5. Referenciação Hospitalar

5.1. Aceitou Referenciação não sim

5.2. Unidade Hospitalar

5.3. Ponto Focal

6. Referenciação Social

6.2. Instituição de Segurança Social

6.3. Necessário: não sim

- -6.4. Data:

6.1. Aceitou Referenciação não sim

- -5.4. Data da consulta:

5.5. Deslocou-se à consulta: não sim

5.6. Teste Confirmatório:

VIH 1 Reactivo

Não Reactivo

VIH 2 Reactivo

Não Reactivo

4.1. Aceitou aconselhamento

4.2.  Declaração da Doença  

não sim

- -4.2.1.  Data da Declaração 

4. Aconselhamento pós-teste

não sim

1981



Q1.1  Há quanto tempo iniciou o consumo de drogas? NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde - 99

NÚMERO DE MESES

Q1.4 Já alguma vez consumiu drogas injectáveis? Nunca injectou

Injectou, mas não no último ano

Injectou no último ano, mas não no último mês

Injectou no último mês

Não sabe

Não responde

Q1.5 Há quanto tempo iniciou o consumo de drogas injectáveis? NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde -99

NÚMERO DE MESES

Q1.2  Actualmente consome drogas? não sim

Q1.2.1  Se não, há quanto tempo parou o consumo de drogas? NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde - 99

NÚMERO DE MESES

 Utilização Drogas

Buprenorfina (não prescrita)

Metadona (não prescrita) Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Canabinoides Sim Não NS NR

Benzodiazepinas Sim Não NS NR

Anfetaminas Sim Não NS NR

Outros? Sim Não NS NR

Álcool Sim Não NS NR

Tabaco Sim Não NS NR

Heroína (não combinada com cocaína)

Cocaína (não combinada com heroína)

Heroína e cocaína combinadas

Base de cocaína

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Q1.3 Qual das seguintes drogas consumiu no ultimo mês?

Q.1.6  Actualmente injecta drogas? não sim

Q.1.6.1 Se não, há quanto tempo parou o consumo de drogas injectáveis?
NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde - 99

NÚMERO DE MESES

Se nunca injectou passe para a questão Q1.9

1981



Q1.8 Já alguma vez partilhou material de injecção? Sim

Não

Não sabe

Não respondeu

Q1.8.1.1 Se no último mês partilhou agulhas e seringas com alguém, quais dos seguintes:

O seu parceiro sexual regular

Outro UD

Um Traficante/passador

Um parceiro sexual ocasional

Um companheiro na prisão

Outro:

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

LEIA A LISTA
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA MÚLTIPLA

Sim Não Não sabe Não aplicávelEm grupo

Q1.8.1 Se sim, no último mês, quando injectou drogas alguma vez partilhou o material de injecção?

Sempre

Quase sempre

Algumas vezes

Nunca

Não sabe

Não respondeu

Buprenorfina (não prescrita)

Metadona (não prescrita)

Canabinoides

Benzodiazepinas

Anfetaminas

Outros?

Álcool

Tabaco

Heroína (não combinada com cocaína)

Cocaína (não combinada com heroína)

Heroína e cocaína combinadas

Base de cocaína

Q1.7 Qual das seguintes drogas foram injectadas no último mês?

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Q1.9.1 Se sim, consegue obter material de injecção novo sempre que precisa?

Sim

Não

Não responde

Q1.9 Sabe onde pode obter material de injecção novo? Sim

Não

Não responde

1981



Q2.1.1 Se sim, usou sempre o preservativo com o parceiro:

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Q3.1 As pessoas podem proteger-se do vírus que causa a SIDA utilizando correctamente o preservativo
sempre que têm relações sexuais?

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q3.2 Uma pessoa pode infectar-se pelo VIH por partilhar uma refeição com alguém que está infectado?

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q3.3 Uma pessoa pode infectar-se pelo VIH injectando-se com uma agulha anteriormente utilizada por
outros?

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q2.1 No último mês teve relações sexuais?

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

regular

ocasional

comercial

2. Comportamento Sexual

3. Conhecimentos, opiniões e atitudes

Q3.4 Uma pessoa que injecta drogas pode proteger-se do VIH passando a consumir drogas não injectáveis
e/ou utilizando sempre material esterilizado? Sim

Não

Não sabe

Não responde

1981



Q3.5.1 Se sim, submeteu-se ao teste por sua iniciativa ou alguém lhe pediu que o fizesse?

Iniciativa Própria

A pedido

Não sabe

Não responde

Q3.5.3 se sim, soube do resultado do seu teste? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q3.5.2 Se sim, quando é que fez o seu teste para o VIH mais recente? Há menos de 1 ano

Há 1-2 anos

Há 2-4 anos

Há mais de 4 anos

Não sabe

Não responde

"Muito obrigado(a) pela sua colaboração!"

Q3.5 Alguma vez fez o teste para o VIH? Sim

Não

Não sabe

Não responde

1981



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário de Vigilância Comportamental (QVC) 



Programa de identificação precoce e prevenção da infecção
VIH/ sida direccionado a Utilizadores de Drogas

002 Código CAT
(Insira iniciais CAT +2 iniciais distrito + 3 iniciais nome do CAT)

- -005 DATA DA ENTREVISTA:

001 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

(CAT - Nº processo + data nascimento do utente)
(Estrutura de RRMD - Data nascimento + letras aleatórias)

003. Código Estrutura de RRMD
(Insira 2 iniciais do tipo de estrutura+ 2 iniciais distrito + 2 dígitos do ano)

004 Primeira consulta? não sim

VERIFICADO PELO SUPERVISOR:  

Assinatura _________________________          Data ___ / ___ / ___ 

(Por supervisor entende-se no caso dos CAT, o director da estrutura, no caso das 
estruturas de RRMD entende-se supervisor, o coordenador da mesma). 

Rastreio

Efectuado
há + 6
meses

Efectuado
há menos
de 6
meses

Efectuado
no
projecto

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Resultado

- -
dia    -    mês   -      ano

dia    -    mês   -      ano

- -

dia    -    mês   -      ano

- -

Data Confirmação

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Notificação

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Encaminha-
mento para
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Introdução

Este questionário destina-se a utilizadores de drogas inseridos na Rede Publica de
Atendimento a Toxicodependentes.

Tem como finalidade obter dados que permitam estudar alguns comportamentos
relacionados com o consumo de drogas e a transmissão do VIH/sida.

Confidencialidade e consentimento:

"Vou colocar-lhe algumas questões muito pessoais e  que algumas pessoas têm
dificuldade em responder".

As suas respostas são totalmente confidenciais. O seu nome não será escrito neste
formulário e nunca será relacionado com nenhuma das informações dadas.
 
Não tem que responder a nenhuma pergunta que não queira e pode terminar esta
entrevista quando quiser.
Contudo, a sua honesta resposta às questões que lhe colocamos ajudar-nos-á a melhor
perceber o que as pessoas pensam, dizem e fazem sobre certos tipos de
comportamentos.
Muito agradecemos se nos quiser ajudar respondendo a este inquérito.

O inquérito durará aproximadamente 30 minutos.
Está disposto a participar?

__________________________________________

(Assinatura do entrevistador certificando que o consentimento informado foi dado
verbalmente pelo inquirido)
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Secção 1: Características Genéricas

Q101. Registe o sexo do inquirido feminino

masculino

Q102. Em que mês e ano nasceu? Mês
Não sabe - 88

Não responde - 99

Ano
Não sabe - 88

Não responde - 99

Q103. Que idade tinha no seu último aniversário? IDADE COMPLETA EM ANOS
Não sabe - 88

Não responde - 99(Compare e corrija a Q102 se necessário)

Q104. Qual foi o nível mais elevado de escolaridade que completou? Sem nível de ensino

Ensino Básico/ 1º Ciclo

Ensino Básico/ 2º Ciclo

Ensino Básico/ 3º Ciclo

Ensino Secundário

Ensino Médio

Ensino Superior

Não sabe

Não responde

Q105. Residência (NOME DO DISTRITO) Distrito
Não sabe - 88

Não responde - 99

Q106. Há quanto tempo é que reside aqui? NÚMERO DE ANOS
REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS

Não sabe - 88
Não responde - 99
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Q201  Há quanto tempo iniciou o consumo de drogas? NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde - 99

NÚMERO DE MESES

Q204 Já alguma vez consumiu drogas injectáveis? Nunca injectou

Injectou, mas não no último ano

Injectou no último ano, mas não no último mês

Injectou no último mês

Não sabe

Não responde

Q205 Há quanto tempo iniciou o consumo de drogas injectáveis? NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde -99

NÚMERO DE MESES

Q202  Actualmente consome drogas? não sim

Q202.1 Se não, há quanto tempo parou o consumo de drogas? NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde - 99

NÚMERO DE MESES

Secção 2: Utilização de drogas e comportamento relacionado com partilha de material
de injecção

Buprenorfina (não prescrita)

Metadona (não prescrita) Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Canabinoides Sim Não NS NR

Benzodiazepinas Sim Não NS NR

Anfetaminas Sim Não NS NR

Outros? Sim Não NS NR

Álcool Sim Não NS NR

Tabaco Sim Não NS NR

Heroína (não combinada com cocaína)

Cocaína (não combinada com heroína)

Heroína e cocaína combinadas

Base de cocaína

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Q203 Qual das seguintes drogas consumiu no ultimo mês?

Q.206  Actualmente injecta drogas? não sim

Q.206.1 Se não, há quanto tempo parou o consumo de drogas injectáveis?

NÚMERO DE ANOS

REGISTE 00 SE MENOS DE 1 MÊS
Não sabe - 88

Não responde - 99

NÚMERO DE MESES

Se nunca injectou passe para a questão Q210

Leia a lista,
possibilidade de
resposta múltipla
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Buprenorfina (não prescrita)

Metadona (não prescrita)

Canabinoides

Benzodiazepinas

Anfetaminas

Outros?

Álcool

Tabaco

Heroína (não combinada com cocaína)

Cocaína (não combinada com heroína)

Heroína e cocaína combinadas

Base de cocaína

Q207 Qual das seguintes drogas foram injectadas no último mês?

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Sim Não NS NR

Q208. Durante o último mês, com que frequência injectou drogas? NUNCA

SÓ UMA VEZ

2-3 VEZES

CERCA DE UMA VEZ POR SEMANA

2-3 VEZES POR SEMANA

4-6 VEZES POR SEMANA

CERCA DE UMA VEZ POR DIA

2-3 VEZES AO DIA

4 OU MAIS VEZES AO DIA

NÃO SABE

NÃO RESPONDE

Q209 Já alguma vez partilhou material de injecção? Sim

Não

Não sabe

Não respondeSe não, passe para a pergunta Q210

Q209.1 Se sim, emprestou uma agulha ou seringa a alguém depois de a usar?

Sim Não Não sabe Não responde

Q209.2 Se sim,  injectou com uma seringa já preparada por outra pessoa?

Sim Não Não sabe Não responde

Q209.3.1 Se sim, no último mês emprestou uma agulha ou seringa a alguém depois de a usar?

Sim Não Não sabe Não responde

Q209.3.2 Se sim, no último mês injectou com uma seringa já preparada por outra pessoa?

Sim Não Não sabe Não responde

Se não, passe para a pergunta Q210

Q209.3 No último mês, alguma vez partilhou material de injecção? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Leia a lista,
possibilidade de
resposta múltipla

Draft



Q209.3.4 No último mês, com quantas pessoas diferentes partilhou material de injecção ?

Não sabe - 88
Não responde - 99

NÚMERO DE PESSOAS

Q209.3.5 No último mês, quando partilhou material de injecção, limpou antes de usar?

Sempre

Quase sempre

Algumas vezes

Nunca

Não sabe

Não responde

Q209.3.5.1 Se sim, como? Água fria

Água quente

Ferveu

Lixívia

Álcool

Outro

Não sabe

Não responde

NÃO LEIA A LISTA

Q209.3.3 Se no último mês partilhou agulhas e seringas com alguém, quais dos seguintes:

O seu parceiro sexual regular

Outro UD

Um Traficante/passador

Um parceiro sexual ocasional

Um companheiro na prisão

Outro:

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicável

Sim Não Não sabe Não aplicávelEm grupo

Leia a lista, possibilidade de resposta múltipla
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Q211 Está actualmente em tratamento ou já alguma vez recebeu tratamento relacionado com a utilização
de drogas?

Actualmente em tratamento

Esteve em tratamento mas agora não

Nunca recebeu tratamento

Não responde

Q211.1 Que tipo de tratamento recebeu?

Consultas nos CAT

Desintoxicação c/ agonistas opiáceos

Manutenção c/ agonistas opiáceos

Grupos de auto-ajudal

Desintoxicação sem medicação

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Não leia as respostas.
EXPLORE perguntando "Há algum outro tipo de tratamento que tenha recebido?"
POSSIBILIDADE DE RESPOSTA MÚLTIPLA

Sim NãoDesintoxicação c/ medicação

Tratamento em Comunidades terapêuticas Sim Não

Desintoxicação s/apoio técnico Sim Não

Q210.1 Se sim, consegue obter material de injecção novo sempre que precisa? Sim

Não

Não responde

Q210 Sabe onde pode obter material de injecção novo? Sim

Não

Não responde

Q210.2. Onde é que pode obter agulhas e seringas novas? Farmácia

Equipas de Rua

Família/parentes

Parceiros Sexuais

Outros UD

Passador/Traficante

Por Furto

Compra

Outros

NÃO SABE

NÃO RESPONDE

Q212 Já alguma vez esteve preso?

Sim Não Não responde

Q212.1 Se Sim, injectou drogas na prisão?

Sim Não Não responde

Draft



Q302.2 Se sim, nos últimos 12 meses, usou sempre o preservativo com o parceiro:

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

regular

ocasional

comercial

Secção 3:  História sexual: número e tipo de parceiros

Q301. Que idade tinha quando teve a primeira relação sexual? Idade em anos
Não aplicável - 77

Não sabe - 88
Não responde - 99

Q302 Teve relações sexuais nos últimos 12 meses?

Q302.1 Quantos parceiros diferentes teve nos últimos 12 meses?

Total

Não sabe - 88
Não responde - 99

Se não passe para a pergunta 304

= + +

parceiro
regular

parceiro
comercial

parceiro
ocasional

Para MULHERES: Pense nos parceiros sexuais masculinos que teve nos últimos 12 meses.
Para HOMENS: Pense nas parceiras sexuais femininas que teve nos últimos 12 meses.

(Aplicável apenas a homens)

Sim

Não

Não responde

Q303 Estivemos a falar sobre parceiros sexuais femininos. Alguma vez teve sexo com homens?

Sim

Não

Não responde

Q303.1Teve relações sexuais com algum  parceiro masculino nos últimos 12 meses? (por relação
sexual entende-se sexo anal com penetração)

Se não passe para pergunta 304

Se não passe para pergunta 304

Q303.1.1 Se sim, com quantos parceiros masculinos teve sexo nos últimos 12 meses?

Total

Não sabe - 88
Não responde - 99= + +

parceiro
regular

parceiro
comercial

parceiro
ocasional

Q303.1.2 Se sim, nos últimos 12 meses, usou sempre o preservativo com o parceiro?

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

regular

ocasional

comercial

Q302.3 Se sim, na última vez, usou o preservativo com o parceiro?

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

regular

ocasional

comercial

Definir conceito: parceiro comercial.relação sexual em troca de dinheiro ou droga
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Q304.1 Se sim, consegue obter preservativos sempre que precisa? Sim

Não

Não responde

Q304 Sabe onde pode obter preservativos (masculinos) com facilidade? Sim

Não

Não responde

Q304.2 Onde é que pode obter preservativos? Farmácia

Equipas de Rua

Loja

Clínica

Hospital

Centros Saúde

CAT

Máquina

Outro

Não responde

Q303.1.3 Se sim, na última vez, usou o preservativo com o parceiro?

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

Sim Não Não sabe Não aplicável Não responde

regular

ocasional

comercial

Nâo ler a lista
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Q404 As pessoas podem proteger-se do vírus que causa a SIDA utilizando correctamente o preservativo
sempre que têm relações sexuais?

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q405 Uma pessoa pode infectar-se pelo VIH por partilhar uma refeição com alguém que está infectado?

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q406 Uma pessoa pode infectar-se pelo VIH injectando-se com uma agulha anteriormente utilizada por
outros?

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Secção 4: Conhecimentos, opiniões e atitudes

Q407 Uma pessoa que injecta drogas pode proteger-se do VIH passando a consumir drogas não injectáveis
e/ou utilizando sempre material esterilizado? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q401 Conhece alguém que esteja infectado pelo VIH? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q402 Conhece alguém que tenha morrido com SIDA? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q403 Tem algum parente ou amigo próximo infectado pelo VIH e/ou que tenha morrido com Sida ?

Q407 Pode uma mulher infectada pelo VIH transmitir o vírus ao seu filho? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Draft



Q409.2 Se sim, submeteu-se ao teste por sua iniciativa ou alguém lhe pediu que o fizesse?

Iniciativa Própria

A pedido

Não sabe

Não responde

Q409.4 se sim, soube do resultado do seu teste? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q409.3 Se sim, quando é que fez o seu teste para o VIH mais recente? Há menos de 1 ano

Há 1-2 anos

Há 2-4 anos

Há mais de 4 anos

Não sabe

Não responde

Chegámos ao fim do nosso questionário. Muito obrigado pelo tempo que nos cedeu para
responder a este questionário. Agradecemos a sua ajuda.

Q409 Alguma vez fez o teste para o VIH? Sim

Não

Não sabe

Não responde

Q409.1 Se sim, quantas vezes fez o teste?

Não sabe - 88
Não responde - 99

TOTAL

Q408 O que pode uma mulher grávida fazer para reduzir o risco de transmissão do VIH ao seu filho?

Medicação (antiretroviricos)

Outra

Não sabe

Não responde

Se outra, qual?
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