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I. Introdução
A. Breve abordagem histórica do Programa de Troca de Seringas (PTS)

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 e a Associação Nacional das
Farmácias (ANF), com objectivo de prevenir a transmissão do Vírus da Imunodeficiência
Humana (VIH) entre os Utilizadores de Drogas Injectáveis (UDI), através da distribuição do
material esterilizado e da recolha e destruição do material utilizado.

Ao longo destes anos o programa foi sendo ajustado, de acordo com a evolução das
necessidades dos UDI, com harmonização de procedimentos entre os vários parceiros.

O primeiro kit era composto por uma seringa, um toalhete e um preservativo. Em 1998, foi
adicionado ao kit mais uma seringa, um toalhete, um filtro e uma ampola de água
bidestilada. Em 2007, também foram, ainda, adicionados caricas e ácido cítrico.

A avaliação do PTS, realizada por uma entidade externa em 2002, demonstrou que houve
cerca de 7.000 novos casos de sida evitados nos primeiros 8 anos do programa por cada
10.000 UDI, tendo estimado ainda poupanças para o Estado entre 400 a 1.700 milhões de
euros, reforçando assim a importância deste programa em termos de saúde pública.

B. Evolução do consumo de droga e da infecção VIH/sida na Europa

O consumo de droga na Europa não aumentou em 2011. Em alguns domínios importantes,
como o do consumo de cannabis pelos jovens, há sinais positivos. No entanto, a evolução do
mercado de drogas sintéticas mostra índices preocupantes, o mesmo acontecendo, de um
modo mais geral, com a forma como os consumidores de drogas utilizam actualmente uma
maior variedade de substâncias. O policonsumo de droga, incluindo a associação de drogas
ilícitas ao álcool e, por vezes, a medicamentos e substâncias não controladas, é agora um
padrão preponderante no consumo de droga na Europa. Esta realidade coloca um desafio às
políticas e respostas europeias em matéria de luta contra a droga.
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Quando comparada com o resto do Mundo, a Europa tem uma abordagem bastante mais
integrada e eficaz de resposta ao consumo de drogas ilícitas e de oferta de serviços para
pessoas com problemas de droga, resultado de duas décadas de políticas nesta área.
As principais intervenções ao nível da redução de danos na União Europeia e nos Estadosmembros são o tratamento de substituição de opiáceos e os programas de troca de agulhas
e seringas, tendo em vista a redução das mortes por overdose e a diminuição da propagação
de doenças infecto-contagiosas, como a infecção pelo VIH. Nas últimas duas décadas, as
estratégias para a redução de danos aumentaram, consolidaram-se e foram integradas em
serviços de saúde e sociais, o que explica que se tenha mantido baixo o número de novos
casos de infecção pelo VIH diagnosticados entre os UDI (Figura 1).

Fonte: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
Figura 1 – Novos casos de infecção por VIH diagnosticados em consumidores de droga injectada, em 2009, na Europa e na Ásia
Central

No período de 2004-2009, a prevalência da infecção pelo VIH nos UDI manteve-se
inalterada em 19 dos 27 países europeus, verificando-se uma diminuição deste valor em 5
países (Áustria, França, Itália, Polónia e Portugal).

Em Portugal, entre 2004 e 2009, o índice de novos casos de infecções por VIH
diagnosticados em UDI diminuiu, representando, no entanto, um valor de 13,4 casos por
milhão de habitantes (Gráfico 1).
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Fonte: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
Gráfico 1 – Tendências em cinco Estados-Membros da União Europeia com os mais elevados índices de infecção por VIH
recentemente diagnosticados entre UDI

Entre 2001 a 2010, diminuiu em Portugal a percentagem de novos casos de sida na
categoria de transmissão toxicodependentes, de acordo com os dados do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) (Gráfico 2).

Fonte: INSA
Gráfico 2 – Casos de sida: tendências temporais nas 3 principais categorias de transmissão

C. Consumo de drogas injectáveis e rede pública de tratamento das toxicodependências
em Portugal

O “Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/sida 2011-2015” valoriza a
diminuição do risco de infecção junto da população em geral e a importância de acções
dirigidas a populações mais vulneráveis. Um dos objectivos do programa é também garantir
aos UDI o acesso generalizado a programas de tratamento da dependência e a programas
de redução de riscos e minimização de danos.
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Em 2010, de acordo com o relatório anual do Instituto da Droga e da Toxicodependência
(IDT), verificou-se a integração de 37.983 utentes na rede pública de tratamento das
toxicodependências (ambulatório), dos quais 8.444 eram novos utentes - primeiras
consultas (Gráfico 3).

Fonte: Instituto da Droga e da Toxicodependência I.P
Gráfico 3 – Utentes em ambulatório na Rede Pública

Nos utentes que recorreram em 2010 às diferentes estruturas de tratamento da
toxicodependência a heroína continua a ser a substância mais referida como droga principal
(entre 37% e 77%). A seguir surge o álcool (entre 8% e 22%), a cocaína (entre 6% e 20%) e a
cannabis (entre 1% e 11%).

As prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida variam entre 9% e 51% e nos
últimos 30 dias anteriores à consulta, internamento ou entrada em programa entre 5% e
21%. Constata-se uma diminuição gradual desta prática de consumo ao longo dos anos,
nomeadamente entre os novos utentes na rede pública de tratamento

da

toxicodependência.

Em relação ao ano anterior, verifica-se uma diminuição da partilha de material de consumo
endovenoso, embora, em 2010, 24% a 27% dos utilizadores de drogas que recorreram às
diferentes estruturas de tratamento da toxicodependência tenham referido que já o
fizeram, pelo menos, uma vez na vida e 3% a 6% tenha referido que partilharam material
nos últimos 30 dias anteriores ao internamento ou entrada em programa.
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D. Seringas Trocas no âmbito de Programas de Troca de Seringas na Europa

Na Europa, são distribuídas cerca de 50 milhões de seringas por ano, através dos programas
de troca de seringas, correspondendo a uma média de 94 seringas por cada UDI. No
entanto, 4 países distribuem entre 100 e 200 seringas e 2 distribuem mais de 200 seringas
por consumidor.

Fonte: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
Figura 2 – Disponibilidade geográfica dos programas de troca de agulhas e seringas

De acordo com o Relatório Mundial da Droga de 2011 da ONU, Portugal é um dos países com
mais sucesso na troca de seringas por UDI. Segundo este Relatório, apenas 11 países, em
todo o mundo, ultrapassam as 150 seringas anuais por utilizador, sendo Portugal um desses
países.
Segundo relatório anual de 2011 do 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.
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II. Resultados do PTS
A. Seringas recolhidas a nível nacional

O gráfico 4 representa o número de seringas recolhidas no âmbito do PTS na sua
globalidade, ou seja, nas Farmácias, nos Postos Móveis e nas Parcerias.

Gráfico 4 – Seringas recolhidas em Portugal nas estruturas participantes no PTS de Janeiro a Dezembro de 2011, em
comparação com o período homólogo

Entre Outubro de 1993 e Dezembro de 2011, foram recolhidas 49.121.482 seringas, pelas
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 registado uma tendência decrescente no número de seringas recolhidas.

No ano 2011, foram recolhidas 1.650.951 seringas, observando-se uma redução de 20% em
relação ao ano anterior.

O Gráfico 5 relaciona as seringas distribuídas (considerando também as seringas em stock
nas cooperativas, farmácias, parcerias e em circulação com os utilizadores de drogas
injectáveis) e as seringas recolhidas. Podemos verificar que houve um aumento da
percentagem de recolha e uma diminuição do número de seringas distribuídas de 2010 para
2011.
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Gráfico 5 – Seringas recolhidas e distribuídas no PTS, em 2010 e 2011

B. Seringas recolhidas por distrito

A figura 3 refere-se a valores percentuais das seringas recolhidas, por distrito, a nível
nacional, nos anos de 2010 e 2011. Podemos constatar que Lisboa e Porto continuam a
ocupar os primeiros lugares no que respeita à troca de seringas, representando cerca de
50% do total. É de salientar o aumento de trocas verificado no Distrito de Coimbra e Leiria,
em relação ao ano anterior.

Figura 3 – Percentagem de seringas recolhidas por Distrito de Janeiro a Dezembro de 2011 em comparação com o período
homólogo
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C. Seringas recolhidas pelas diferentes estruturas participantes no PTS

Do início do programa até à presente data, foram recolhidas 3.817.192 seringas pelo Posto
Móvel (presente em diversos locais, como Casal Ventoso, Curraleira, Cova da Moura, Bairro
de Santa Filomena e Odivelas), 12.308.326 pelas parcerias e 32.995.964 pelas farmácias.

Considera-se como Parcerias, neste programa, todas as Organizações Governamentais e
Organizações Não-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”.

No que diz respeito ao ano 2011, foram recolhidas 50.047 seringas no Posto Móvel, 672.602
pelas farmácias e 928.302 pelas parcerias. As farmácias foram responsáveis pela troca de
40,74% das seringas.

Quadro 1 – Comparação dos dados de 2010 e 2011 do Programa Troca de Seringas

Gráfico 6 – Seringas recolhidas nas estruturas participantes no PTS de Janeiro a Dezembro de 2011, em comparação com o
período homólogo
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Farmácias
O Quadro 2 representa o número de farmácias que entregaram pelo menos um contentor
com seringas ao longo dos últimos dois anos.

Quadro 2 – Farmácias participante no Programa Troca de Seringas

O número de farmácias aderentes é superior ao número de farmácias que entregam
contentor, uma vez que as farmácias de locais mais isolados e com menos população,
nomeadamente aldeias e pequenas vilas, não têm solicitações, apesar de terem todo o
material e estarem integradas no PTS.

Organizações não-governamentais (ONG) e Organizações Governamentais (OG)
A partir de 2009 tem-se verificado uma diminuição das seringas recolhidas pelas farmácias e
um aumento nas parcerias. Este facto poderá estar relacionado com o aumento do número
de parcerias que estão a participar no PTS (actualmente 43), que sendo equipas de
proximidade, com horários alargados (noite) e em locais onde há tráfico e consumo de
drogas, têm mais solicitações.

Desde 2009, foram formalizadas parcerias com 64 ONG e OG para integrarem o PTS. No
entanto, ao longo destes 11 anos algumas organizações deixaram de participar (21), por não
terem sido renovados os financiamentos dos seus projectos pelo IDT.
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Gráfico 7 – Evolução do número de ONG e OG do Programa Troca de Seringas

Posto Móvel
Durante o ano de 2010, o Posto Móvel esteve no Bairro de Santa Filomena na Amadora e na
Urmeira em Odivelas.

Devido ao decréscimo de trocas de seringas verificado nos Bairros referidos, foram
propostas, em 2011, novas áreas de actuação do Posto Móvel que passou a integrar, as
seguintes zonas: Bairro 6 de Maio (Amadora), Montijo, Moita e Barreiro.

Para adequar os serviços às necessidades locais e identificar os melhores sítios para a
intervenção do posto móvel, foram realizadas 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.

Foi criado um folheto para dar a conhecer este novo serviço e um cartão de referenciação
dos utentes à consulta de tratamento.
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III. Execução Financeira
Os custos considerados no âmbito do 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 parte da gestão do projecto.

O custo de cada kit é de 0,891€ (0,747€ Materiais + 0,144€ Handling).

Jan - Dez 2011
KIT

807.093,06

GESTÃO PROGRAMA

75.155,42

POSTO MÓVEL

51.565,77

TOTAL S/IVA

933.814,25

Quadro 3 – Despesas do Programa de Troca de Seringas em 2011

A média de facturação mensal, em 2011, foi de 77.817,85€.
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IV. Notas finais
O relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, de 2011, refere que
o risco de infecções por VIH entre os UDI poderá estar a aumentar, uma vez que as políticas
de prevenção do VIH podem ficar limitadas devido à recessão económica que afecta muitos
países europeus. A diminuição da resposta de algumas políticas pode aumentar a
vulnerabilidade de algumas comunidades mais susceptíveis e, consequentemente,
aumentar o número de infectados com VIH.

O PTS é uma das várias abordagens que respondem à prevenção da transmissão de doenças
infecciosas entre os consumidores de drogas, com resultados positivos em Portugal. Para
que se atinja os objectivos propostos é fundamental que as farmácias, as parcerias e as
diferentes entidades envolvidas partilhem experiências, de modo a adequar o programa às
necessidades dos UDIs e às tendências do momento. Por outro lado, a experiência e
resultados conseguidos no âmbito do PTS devem constituir pontos de partida para uma
reflexão sobre a intervenção diferenciada de estruturas fora do Serviço Nacional Saúde no
âmbito do tratamento da toxicodependência e de patologias como a Infecção pelo VIH ou as
Hepatites.
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