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I. Introdução
O programa de troca de seringas (PTS) teve o seu início em 1993, na sequência de uma
parceria entre a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida (actualmente Coordenação
Nacional para a Infecção VIH/sida – CNSIDA) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF),
com objectivo de prevenir a transmissão do VIH entre os utilizadores de drogas injectáveis
(UDI), através da distribuição do material esterilizado e da recolha e destruição do material
utilizado pelos UDIs.
Ao longo destes anos o programa foi sendo ajustado, de acordo com a evolução das
necessidades dos UDIs e da harmonização dos procedimentos entre os vários parceiros.
O presente relatório refere-se à análise dos dados desde o início do programa em Outubro
de 1993 até Dezembro de 2010.
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II.

Seringas recolhidas a nível nacional

O gráfico 1 representa o número de seringas recolhidas no âmbito do PTS na sua
globalidade, ou seja, nas Farmácias, nos Postos Móveis e nas Parcerias.
Entre Outubro de 1993 e Dezembro de 2010 foram recolhidas 47.470.531 seringas, por
todas as entidades envolvidas no PTS.. O número de seringas recolhidas aumentou
progressivamente até 1997, tendo ocorrido algumas oscilações nos anos seguintes. No
entanto, a partir de 2005 tem-se
se registado uma tendência decrescente no número de
seringas recolhidas.

se uma redução de 13% no
o número de seringas recolhidas, em
No ano 2010, verificou-se
relação ao ano anterior.

Gráfico 1 – Seringas recolhidas em Portugal nas estruturas participantes no PTS de Outubro 1993 a Dezembro de 2010

Na análise dos dados disponibilizados pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT),
(IDT)
no relatório anual de 2009, verificou-se
verificou se uma diminuição dos tempos de espera no acesso às
primeiras consultas,, desabituação e CT pública e admissões em programas
rogramas de tratamento
(Quadro I),
), facilitando o acesso dos utentes aos diversos programas de tratamento.
tratame
É provável
que este aumento de respostas no terreno reflicta uma diminuição no número de seringas
recolhidas.
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Quadro I – Tempos de espera para a 1ª consulta, Programas Terapêuticos com Metadona, Desabituação e CT Pública

TEMPO DE ESPERA MÉDIA A NÍVEL NACIONAL (EM DIAS)
2006

2007

2008 (1º sem.)

2009 (1º sem.)

TEMPO DE ESPERA
RAZOÁVEL (EM DIAS)

1ª Consulta

16

7

9,1

6,5

10

Programa de
Metadona

18

16,5

6,7

8,4

10

Desabituação

18

8,5

11,6

9

13

CT Pública

29

24,5

17,1

12,2

22

Fonte: Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.: DTR-NT

Uma análise de programas similares em implementação em Espanha, no Pais Basco1, e em
Inglaterra, em Glasgow2, também revela uma tendência decrescente no número de seringas
recolhidas. Esta evolução dos programas de troca de seringas pode estar também relacionada
com uma possível alteração do padrão de consumo, como é referido no relatório do IDT.

Quadro II - Consumos dos utentes em Tratamento da Toxicodependência, por tipo de estrutura – 2009

Ainda de acordo com o Relatório de 2009 do IDT, no que respeita à partilha de material de
consumo, verificou-se que entre 30% e 46% dos UDIs que recorreram em 2009 às diferentes
estruturas de tratamento assume já ter partilhado seringas pelo menos uma vez na vida e
entre 5% e 12% assume já ter partilhado outro material de consumo endovenoso.

1
Los programas de prevención del VIH/sida en las farmácias, ONGs y centros penitenciários de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Informe de 2.008
2
Experiences, attitudes and training needs of pharmacy support staff providing services to drug users in Great
Britan: A qualitative study. 2009, vol. 14, nº6, pages 375-384
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O gráfico 2 relaciona as seringas distribuídas
dist
(considerando também as seringas em stock nas
cooperativas, farmácias, ONG’s e em circulação com os utilizadores
utilizadores de drogas injectáveis) e as
seringas recolhidas.

Gráfico 2 – Seringas recolhidas/distribuídas

No ano 2010 verificou-se
se uma alteração da relação de seringas recolhidas vs seringas
distribuídas que ficou a dever-se
dever a uma alteração da distribuição do material nas equipas de
rua, sendo que deixaram de ter material avulso e passaram a dispensar sob a forma de kit com
prazo de validade.
ade. Para proceder a esta alteração foi necessário aumentar o volume material
encomendado, provocando um aumento deste em stock.
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III.

Seringas recolhidas por Distrito

A figura 1 refere-se
se aos valores percentuais por distrito das seringas recolhidas a nível
nacional no
o mês de Dezembro de 2010. Em camparação
camparação com os valores acumulados das
seringas recolhidas por distrito desde Outubro de 1993 a Dezembro de 2010 (Figura 2) é de
salientar que o distrito do Porto apresenta maior percentagem de trocas
rocas ao contrário do que
tem sucedido. Verifica-se
se também que o distrito de Coimbra ultrapassou o distrito de Setúbal.

Figura 1 – Percentagem de seringas recolhidas por Distrito em Dezembro 2010
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Figura 2 – Percentagem de seringas recolhidas por Distrito de Outubro de 1993 a Dezembro de 2010
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IV. Seringas recolhidas por Estruturas Participantes
articipantes
no Programa Troca de Seringas
Considera-se
se como Parcerias, neste programa, todas as Organizações Governamentais e
Organizações não-governamentais,
governamentais, que celebraram o protocolo de colaboração com a
CNSIDA e a ANF no âmbito do programa “Diz não a uma seringa em 2ª mão”.
Do início do programa até à presente data,
data verificou-se a recolha de 3.767.145 seringas pelo
Posto Móvel (presente
presente em diversos locais, como Casal Ventoso, Curraleira, Cova da Moura,
Moura
Bairro de Santa Filomena e Odivelas), 11.380.024 pelas parcerias e 32.323.362 pelas
farmácias.
Durante o ano de 2010, o Posto
Pos Móvel esteve no Bairro de Santa Filomena na Amadora e na
Urmeira em Odivelas. Na sequência do decréscimo de trocas de seringas verificado nos
Bairros acima descritos, foram propostas, já em 2011, novas áreas de actuação do Posto
Móvel que passou a integrar,
integrar, para além do Bairro de Santa Filomena e da Urmeira, as
seguintes zonas: Bairro 6 de Maio (Amadora), Montijo, Moita e Barreiro. Foram efectuadas
reuniões com as Equipas de Tratamento do Barreiro e com a PSP do Barreiro e Montijo no
sentido de assegurar a melhor localização para o Posto Móvel. Foram desenvolvidos
desenvol
novos
materiais (folhetos, cartão para referenciação à Equipa
E
de Tratamento)) para dar a conhecer
este novo serviço e para referenciação dos utentes à consulta de tratamento nas ETs.

Gráfico 3 – Seringas recolhidas nas estruturas participantes no PTS de Outubro 1993 a Dezembro de 2010
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A partir de 2009 tem-se
se verificado uma diminuição das seringas recolhidas pelas farmácias e
um aumento nas parcerias.. Este
E
facto poderá estar relacionado com o aumento do número
de Organizações não-governamentais
governamentais que estão a participar no PTS, actualmente cerca de 49,
que sendo equipas
quipas de proximidade,
proximidade com horários alargados (noite) e em locais onde há
tráfico e consumo de drogas,
drogas têm mais solicitações. É de salientar que 5 rescindiram o
protocolo com o PTS
TS no ano 2010.
Esta relação de trocas entre as farmácias e ONG apresenta a mesma tendência que no
n País
Basco onde as Organizações não-governamentais
não
trocam cerca de 72%, as farmácias cerca de
27% e as prisões 0,7%.

Gráfico 4 – Evolução do número de ONG e OG do Programa Troca de Seringas

Tal como foi referido anteriormente, até
a 1998 a distribuição do material de injecção foi realizada
quase exclusivamente através das farmácias comunitárias. A partir de 1999, foram formalizadas
parcerias com as ONG e OG, cerca de 64, para integrarem o PTS.
No entanto, ao longo destes 11 anos algumas ONG’s deixaram de participar (19), por não terem
sido renovados os financiamentos dos seus projectos pelo IDT.
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O gráfico 5 indica o número de trocas efectuadas em cada uma das parcerias activas em
e 2010.
Apesar da ACEDA, Associação Abraço, Projecto Consome Desporto, Projecto 180º de Esperança e
Porta Aberta terem rescindido o protocolo com o PTS,
PTS, foram integradas no seguinte gráfico, uma
vez que efectuaram trocas em 2010.
2010

Gráfico 5 – Número de Trocas efectuadas pelas diversas parcerias (2010)
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O gráfico 6 representa o número de farmácias que entregaram pelo menos um contentor com
seringas ao longo dos últimos dez anos.
a
é sempre superior ao número de farmácias que entregam
Verifica-se que o número de aderentes
contentor, dado que as farmácias de locais mais isolados e com menos
me
população, aldeias e
pequenas vilas não têm solicitações,
solicitações apesar de terem todo o material e estarem
estar
integradas no
PTS.

Gráfico 6 – Farmácias do Programa Troca de Seringas

Desde 2000 abandonaram o PTS cerca de 121 farmácias. Seria importante analisar os
motivos da desistência, por exemplo, através da aplicação de um questionário, semelhante
ao utilizado num estudo efectuado no
n Reino Unido3.

3

Roberts K, Murray HM, Gilmour R. What’s the problem? Why do some pharmacists provide services to drug users
and others won’t? Journal of Substance Use vol.12,nº1(2007),p.13-25
vol.12,nº1(2007),
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V. Reuniões com as Estruturas Participantes no no
Programa Troca de Seringas
Durante o ano de 2010, foram realizadas duas reuniões em Lisboa e no Porto para a apresentação
e distribuição do Manual de Procedimentos do PTS às estruturas participantes no PTS (farmácias,
equipas de rua e posto móvel). Nestas reuniões participaram 86 farmacêuticos e 95 técnicos das
equipas de rua.
Com o objectivo de avaliar e monitorizar o PTS, foi reforçado o acompanhamento das equipas
com visitas e recolha periódica de informação que permite criar um conjunto de indicadores para
caracterização dos UDIs e monitorização das trocas.

VI. Execução Financeira
Os custos imputados ao programa integram todo o material do Kit (seringas, preservativos,
água bidestilada, toalhetes, filtros, carteiras de ácido cítrico, caricas), contentores e
respectiva recolha e destruição, logística e outras despesas (aprovadas em Comissão de
Acompanhamento), bem como parte da gestão do projecto

Preço por Kit - 0,891€ (0,747€ Materiais + 0,144€ Handling)
Quadro III – Despesas do Programa de Troca de Seringas em 2010

Jan - Dez 2010
KIT

1.394.748,85

GESTÃO PROGRAMA

90.253,70

POSTO MÓVEL

47.565,96

TOTAL S/IVA
A média de facturação mensal é 153.966,72 Euros.

1.532.568,51
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VII. Conclusões
Avaliando a evolução do programa nos últimos anos, tem-se verificado uma evolução
caracterizada por um aumento na troca de seringas até 2001, altura em que se verifica uma
tendência para a diminuição das trocas. Esta diminuição está, aliás, de acordo com outros
programas congéneres em Espanha e Inglaterra.
De acordo com o Relatório Mundial da Droga de 2010 da ONU, Portugal é um dos países
com mais sucesso na troca de seringas por utilizadores de drogas injectáveis. Segundo este
Relatório, apenas 11 países em todo o mundo ultrapassam as 150 seringas anuais por
utilizador, sendo Portugal um desses países.
Segundo o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a seguir à França, o
nosso país apresenta a maior proporção de envolvimento das farmácias na troca de
seringas, em toda a Europa.
O PTS é uma das várias abordagens que respondem à propagação de doenças infectocontagiosas entre os consumidores de drogas, com resultados positivos em Portugal. Para
que se atinja os objectivos propostos é fundamental que as farmácias e as ONG’s envolvidas
partilhem experiências, de modo, a adequar o programa às necessidades dos UDIs e às
tendências do momento.
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