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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 objetivo de prevenir infeções pelo VIH pelos vírus das hepatites B e C
por via sexual, endovenosa e parentérica nas Pessoas que Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI),
através da distribuição do material esterilizado e da recolha e destruição do material
utilizado.

O ano de 2013 caracteriza-se pela alteração nos locais de implementação do programa de
troca de seringas, deixando as farmácias de participar e iniciando as estruturas de saúde a
sua participação.

Em alternativa, foi estabelecida uma parceria com os agrupamentos de centros de saúde
(ACES), uma porta aberta para a prestação dos cuidados de saúde às pessoas que utilizam
drogas injetáveis, tendo um papel fundamental na promoção da saúde e prevenção da
doença, e ainda os centros de respostas integradas das administrações regionais de saúde
(CRI).

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

O primeiro kit, em 1993, era constituído por uma seringa, um toalhete e um preservativo.
Em 1998, adicionou-se ao kit inicial mais uma seringa, um toalhete, um filtro e uma ampola
de água bidestilada. Mais tarde em 2007, adicionaram-se, “caricas” e carteiras de ácido
cítrico.

Em 9 de julho de 2014, foi assinado um Acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação
Nacional de Farmácias (ANF) para a implementação de Programas de Saúde Pública, de
entre os quais o PTS. Nos termos do referido Acordo, o PTS volta a ser disponibilizado nas
farmácias, durante um período experimental de 12 meses, sem encargos para o Estado,
findo o qual será avaliado por uma Comissão de Acompanhamento em termos dos ganhos
em saúde e do esforço das farmácias com a sua execução.
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As farmácias reiniciaram o PTS, a 1 de janeiro de 2015, tendo aderido 1.529 farmácias
associadas da Associação Nacional das Farmácias (ANF) com cobertura nacional de todos os
distritos. A informação referente ao número de Kits registados e dispensados, recolhida
através de um dos sistemas informáticos das farmácias - SIFARMA, identifica 452 farmácias,
com um total acumulado de janeiro a dezembro de 46.037 kits, equivalente a 92.074
seringas.
Entre janeiro e dezembro de 2015, as 36 farmácias associadas da Associação das Farmácias
de Portugal (AFP) trocaram 1.972 kits, o equivalente a 3.944 seringas.
B. Evolução do consumo de droga e da infeção VIH/sida na Europa
Neste domínio, uma tendência globalmente positiva a nível da União Europeia contrasta
com a evolução preocupante observada em alguns países.
A situação geral é essencialmente estável, com sinais positivos em algumas áreas, embora
novos desafios surjam incessantemente. A antiga dicotomia entre um número
relativamente pequeno de consumidores de droga, frequentemente injetada, muito
problemáticos e um grande número de consumidores recreativos e experimentais está a
diluir-se e a ser substituída por uma situação menos extremada e mais complexa. No
problema da droga na Europa, a heroína desempenha atualmente um papel muito menos
importante do que aquele que já desempenhou no passado, enquanto os estimulantes, as
drogas sintéticas, a cannabis e os medicamentos adquirem cada vez maior importância.

Consumo de droga injetada: um declínio prolongado
Os consumidores de droga injetada são dos que correm maiores riscos de sofrer problemas
de saúde devido ao seu consumo, nomeadamente infeções transmitidas por via sanguínea
ou overdoses. O consumo de droga injetada está normalmente associado aos opiáceos,
embora o consumo de anfetaminas injetadas constitua um problema grave em alguns
países. Doze países possuem estimativas recentes da prevalência do consumo de droga
injetada, que variam de menos de um a aproximadamente seis casos por 1 000 habitantes
entre os 15 e os 64 anos. Entre os utentes que iniciam o tratamento pela primeira vez
devido ao consumo de anfetaminas como droga principal 46 % afirmam ser a injeção a via
de administração principal, uma tendência que se mantem globalmente estável. Mais de
70% destes casos são notificados pela Republica Checa, país em que esta tendência tem
vindo a aumentar, mas nos restantes países europeus o consumo por via injetável como via
de administração principal está a diminuir entre os novos utentes consumidores de
anfetamina.
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Prevenir a propagação de doenças infecciosas
Os consumidores de drogas e principalmente os que as injetam correm o risco de contrair
doenças infeciosas através da partilha de equipamentos de consumo de droga e de relações
sexuais desprotegidas. A prevenção da transmissão do VIH, da hepatite viral e de outras
infeções é assim, um objetivo importante das políticas europeias em matéria de droga.
Relativamente aos consumidores de opiáceos injetados, o tratamento de substituição reduz
o comportamento de risco, havendo estudos que sugerem que o efeito de proteção
aumenta quando este tratamento é combinado com programas de distribuição de agulhas e
seringas. Entre 2007 e 2013, o número notificado de seringas distribuídas através de
programas especializados aumentou de 43 milhões para 49 milhões em 24 países,
representando 48 % da população da UE.

A nível nacional as discrepâncias são evidentes, tendo cerca de metade dos países
notificado um aumento do número de seringas distribuídas e a outra metade uma
diminuição. Nos 12 países que dispõem de estimativas recentes sobre a prevalência de
droga injetada, o número notificado de seringas distribuídas através de programas
especializados por cada consumidor de droga injetada, em 2013, oscilou entre uma, em
Chipre, e mais de 300, na Estónia e na Noruega. Embora por toda a Europa a cobertura das
medidas de prevenção do VIH tenha aumentado, populações significativas de consumidores
de drogas injetadas continuam a ter limitações no acesso aos serviços. Com base nesta
análise simples, pode considerar-se que cerca de um terço dos países apresenta riscos
elevados, o que sugere a necessidade de vigilância continua e de um alargamento do
âmbito das medidas de prevenção do VIH.
Melhoria no tratamento da hepatite C

As medidas de prevenção da transmissão da hepatite C são idênticas às do VIH. A nível
político, um número crescente de países adotou ou está a preparar estratégias específicas
para a hepatite C. Entretanto, as iniciativas de realização de análises e de aconselhamento
dos consumidores de droga injetada tem aumentado nos últimos anos, mas permanecem
limitadas. Foram introduzidas novas ferramentas de diagnóstico e novas medicações
reduziram a duração do tratamento e os efeitos secundários negativos, facilitando a
observância. Apesar das crescentes indicações da eficácia do tratamento antiviral da
hepatite C para os consumidores de droga injetada infetados, os níveis notificados da sua
disponibilidade permanecem limitados em alguns países, o que pode, em parte, dever-se
aos elevados custos dos novos medicamentos.
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FVIH: impacto dos surtos na tendência da União
O consumo de drogas injetadas continua a desempenhar um papel central na transmissão
de doenças infeciosas por via sanguínea, nomeadamente do vírus da hepatite C (VHC) e, em
alguns países, do vírus da imunodeficiência humana (VIH/SIDA). Entre todos os casos de VIH
notificados em que a via de transmissão é conhecida, a percentagem atribuível a injeção de
droga tem-se mantido baixa e estável (inferior a 8 % ao longo da ultima década). Os dados
quantitativos mais recentes mostram que o aumento do número de diagnósticos de novos
casos de VIH na Europa, em resultado dos surtos ocorridos entre os consumidores de droga
injetada na Grécia e na Roménia, foi interrompido e que o total de casos na UE diminuiu
para níveis anteriores aos referidos surtos. Os dados provisórios relativos a 2013 revelam
1.458 novos casos notificados em 2013, ou seja menos do que em 2012 (1.974), verificandose a inversão da tendência de aumento do número de casos observada desde 2010. Esta
diminuição é largamente explicada pela descida na Grécia, país em que o número de novos
casos diminuiu, de 2013 para 2014, para menos de metade, e pela descida, embora em
menor grau, na Roménia. Embora os surtos evidenciem ter atingido os seus máximos nestes
dois países, o número de novos diagnósticos em 2013 mantém-se, pelo menos, dez vezes
mais elevado do que o do nível pré-surto, em 2010. Em 2013, o índice médio de casos de
infeção por VIH recentemente diagnosticados e atribuídos ao consumo de droga injetada
era de 2,5 por milhão de habitantes, constatando-se nos três Estados Bálticos níveis 8 a 22
vezes mais elevados do que a média europeia.

Noutros países que em alguns períodos do passado registaram taxas de infeção elevadas,
como Espanha e Portugal, o número de novos casos notificados continua a diminuir. Um
diagnóstico precoce e um tratamento adequado e imediato, são importantes para impedir
que a infeção por VIH progrida para uma situação de SIDA. Em 2013, foram notificados na
Europa 769 novos casos de SIDA atribuíveis ao consumo de droga injetada. Os números
relativamente elevados de novos diagnósticos comunicados pela Bulgária, Letónia, Grécia e
Roménia indicam que e necessário reforçar as respostas em matéria de prevenção da SIDA e
de tratamento do VIH.
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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 infeção 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 infeção pelo VIH diagnosticados entre as PUDI (Figura 1).

Fonte: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
Figura 1 – Novos casos diagnosticados de infeção por VIH relacionados com o consumo de droga injetada, em 2013

A Grécia e a Roménia notificaram recentemente surtos de novas infeções por VIH entre
consumidores de droga injetada. Estes surtos desencadearam um exercício de avaliação de
riscos destinado a identificar se outros países poderiam estar vulneráveis a novos surtos de
VIH. O gráfico 1, apresenta uma panorâmica de alguns dos principais indicadores de risco
potencial. Com base nesta análise simples, pode considerar-se que cerca de um terço dos
países apresenta alguns fatores de risco, o que sugere a necessidade de vigilância contínua e
de um aumento da cobertura das medidas de prevenção do VIH.

PROGRAMA DIZ NÃO A UMA SERINGA EM SEGUNDA MÃO 8
2015

Fonte: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
Gráfico 1 – Indicadores sintéticos de um potencial risco elevado de infecções por VIH entre os consumidores de droga injetada

As três categorias de transmissão nas quais se regista cumulativamente maior número de
casos são, por ordem decrescente, a categoria “heterossexual” com 23.923 casos (45,4%), a
categoria toxicodependente” com 18.200 casos (34,5%) e a categoria “homo/bissexual” com
8.264 casos (15,7%) (Gráfico 2). Constata-se assim que em Portugal 60,8% dos casos
diagnosticados até final de 2014 referem transmissão sexual. Os casos registados nas
restantes categorias de transmissão correspondem, no seu conjunto, a 2,5% do total de
casos (n=1322) e não é conhecido o modo de transmissão em 1,9% (n=985) dos casos
notificados. Embora considerando que os totais apurados para os últimos três anos possam
ainda sofrer alterações significativas, a análise das tendências relativas ao número de casos
diagnosticados anualmente em cada categoria de transmissão mostra, para a última década,
uma lenta diminuição do número de casos para a categoria heterossexual, uma marcada
redução de casos associados à toxicodependência e uma tendência crescente no número de
casos decorrentes de relações sexuais entre homens e registados na categoria
homo/bissexual, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA) (Gráfico 3).
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Fonte: INSA
Gráfico 2 – Distribuição dos casos de infecção por VIH, por ano e categorias de transmissão

Fonte: INSA
Gráfico 3 – Casos de infecção por VIH: tendências temporais e categorias de transmissão

C. Consumo de drogas injetáveis e rede pública de tratamento das toxicodependências em
Portugal
O “Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida 2012-2016” valoriza a
diminuição do risco de infeção junto da população em geral e a importância de ações
dirigidas a populações mais vulneráveis. Um dos objetivos do programa é também garantir
às PUDI o acesso generalizado a programas de tratamento da dependência e a programas
de redução de riscos e minimização de danos.
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Quanto aos consumos, a heroína continua a ser a droga principal mais referida, exceto entre
os novos utentes em ambulatório em que foi a cannabis (49%), e os utentes das CT públicas
em que predominou a cocaína (61%). Nos últimos três anos, face aos anos anteriores,
verifica-se um aumento nas proporções de utentes que referem a cannabis e a cocaína
como drogas principais. São evidentes as reduções de comportamentos de consumo
recente de droga injetada (em 2014, estas prevalências variaram entre 3% e 25% nos
utentes das diferentes estruturas) e de partilha de material deste tipo de consumo (em
2014, variaram entre 0% e 34% nos subgrupos de injetores das diferentes estruturas),
existindo no entanto, “bolsas de utentes” ainda com prevalências elevadas destas práticas.
Por outro lado, e sobretudo nos quatro últimos anos, constata-se uma maior
heterogeneidade nas idades dos utentes que iniciaram tratamento no ambulatório, com um
grupo cada vez mais jovem de novos utentes e, outro, de utentes readmitidos, cada vez
mais envelhecido.

Face a esta heterogeneidade dos perfis demográficos e de consumo dos utentes em
tratamento, é essencial continuar a reforçar a diversificação das respostas e a apostar nas
intervenções preventivas de comportamentos de consumo de risco.
D. Seringas trocadas 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
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De acordo com o Relatório Mundial da Droga de 2012 da ONU, Portugal é um dos países com
mais sucesso na troca de seringas pelas PUDI. Segundo este Relatório, apenas 11 países, em
todo o mundo, ultrapassam as 150 seringas anuais por utilizador, sendo Portugal um desses
países.

II - Resultados do PTS
A. Valores Obtidos em 2015
Durante 2015, foram distribuídas/trocadas cerca de 1.004.706 seringas nas estruturas
participantes no Programa de Troca de Seringas, observando-se uma redução de 40% em
relação ao ano anterior.

O quadro 1 representa o número de seringas distribuídas/trocadas, durante o ano de 2015,
no âmbito do PTS na sua globalidade, ou seja, nas Unidades de Cuidados de Saúde
Primários, Postos Móveis, ONG/OG e Farmácias que participam no programa.

Seringas distribuídas/trocadas por estrutura
Farmácias que
Seringas
ACES que
ONG/OG que
Preservativos
participam no PTS
distribuídas/trocadas Unidades CSP ONG/OG Posto Móvel
participam
no
PTS
participam
no
PTS
distribuídos
Farmácias
(ANF+AFP)
jan-dez 15

1 004 706

52 252

804 134

52 302

96 018

247

52

1 565

Quadro 1 – Seringas distribuídas/trocadas em Portugal nas estruturas participantes no PTS em 2015

Desde 1993, ano de arranque do PTS, até 2015 foram distribuídas/recolhidas 54.095.879
seringas, como apresentado no quadro seguinte:

Gráfico 1- Seringas Distribuídas/Recolhidas Valores Acumulados
(*) De 1993 a 2012

597 216
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B. Estruturas participantes no PTS
Cuidados de Saúde Primários
Apesar da resistência inicial, verificada em 2013, dos ACES em aderirem ao programa (e dos
utilizadores efetuarem trocas nos centros de saúde), durante 2014 verificou-se um elevado
acréscimo do número de ACES aderentes. Simultaneamente, constatou-se também um
elevado acréscimo do volume de trocas.
De 2014 para 2015 ocorreu uma redução de 83% do volume de trocas de seringas efetuadas
nos ACES.
ARS - ACES 2015
Kits
Distríbuidos/
Trocados
ACES Alto do Ave
0
ACES Alto Tâmega e Barroso
0
ACES Aveiro Norte
0
ACES Baixo Tâmega
749
ACES Barcelos / Esposende
0
ACES Braga
0
ACES Douro Sul
0
ACES Espinho / Gaia
0
ACES Famalicão
0
ACES Feira / Arouca
0
Norte
ACES Gaia
0
ACES Gerês Cabreira
0
ACES Gondomar
0
ACES Marão e Douro Norte
515
ACES Porto Ocidental
0
ACES Porto Oriental
1070
ACES Póvoa do Varzim / Vila do Conde
0
ACES Santo Tirso/Trofa
0
ULS do Alto Minho
0
ULS Matosinhos
0
ULS Nordeste
0
Total
2334
ACES Baixo Mondego
0
ACES Baixo Vouga
1409
ACES Pinhal Litoral
80
Centro
ACES Pinhal Interior
1912
ACES Cova da Beira
70
ACES Dão Lafões
1029
Total
4500
ACES Grande Lisboa I Lisboa Norte
0
ACES Grande Lisboa III Lisboa Central
0
ACES Lisboa Ocidental Oeiras
0
ACES Cascais
0
ACES Amadora
0
ACES Sintra
0
ACES Loures Odivelas
0
LVT
ACES Estuário do Tejo
3574
ACES Almada Seixal
304
ACES Arco Ribeirinho
69
ACES Arrábida
0
ACES Oeste Norte
0
ACES Oeste Sul
0
ACES Médio Tejo
291
ACES Lezíria
273
Total
4511
ACES Alentejo Central I
0
ACES Alentejo Central II
71
ACES Litoral Alentejano
0
Alentejo
ACES Beja Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo
793
ACES São Mamede Unidade Local de Saúde do Nordeste Alentejano
140
ACES Caia Unidade Local de Saúde do Nordeste Alentejano
5
Total
1009
ACES Barlavento
0
ACES Central
0
Algarve
ACES Sotavento
73
ARS

ACES

Total
Funchal: Nazaré / Santo António / São Roque
Este: Santa Cruz / Machico / Santana
Madeira
Oeste: Câmara de Lobos
Porto Santo
Total

73
1736
1268
10695
0
13699

TOTAL

26126

Quadro 1 – Kits distribuídos/trocados por ARS pelos ACES
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ONG/OG

Colaboram, também, no programa 52 parcerias, nas quais se incluem as Organizações
Governamentais e Organizações Não-governamentais, que celebraram o protocolo com o
Programa Nacional para a Infeção VIH/sida e a SPMS no âmbito do programa “Diz não a
uma seringa em 2ª mão”.

De 2014 para 2015 ocorreu uma redução de 40% do volume de trocas de seringas efetuadas
pelas parcerias, constatando-se uma diminuição gradual de consumo endovenoso.

Posto Móvel

O posto móvel encontra-se às terças, quartas e quintas na Amadora (Bairro 6 de Maio) e
segunda e sexta-feira no Barreiro (Bairro das Palmeiras).
O posto móvel tem permanentemente dois colaboradores para efetuarem a troca das
seringas, para além do condutor do posto com formação em socorrismo.
Em simultâneo com o ato da troca de seringas, são fornecidos os seguintes serviços:


Aconselhamento na redução de riscos e minimização de danos às pessoas que
utilizam drogas injetáveis, por estudantes de Farmácia, Psicologia, Serviço Social e
Enfermagem;



Encaminhamento e acompanhamento dos utentes para estruturas de saúde,
sempre que oportuno e solicitado.

É da responsabilidade dos colaboradores do posto móvel assegurarem as seguintes tarefas:


Relatório mensal sobre o funcionamento do posto móvel;



Relatório mensal sobre o número de trocas de seringas efetuadas no posto móvel
do Barreiro e Amadora



Gestão e controlo do stock de kit de prevenção VIH/sida existentes no posto móvel.

De 2014 para 2015 ocorreu um crescimento de 86% das trocas efectuadas no posto móvel,
comprovando a necessidade deste tipo de estruturas existirem como forma de redução de
danos.
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C. Mapeamento dos locais de troca de seringas por Distrito
Distritos
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana do Castelo
Vila Real
Viseu
Ilha Madeira
Ilha Açores
TOTAL

Farmácias ANF + AFP
Farmácias Aderentes Kits distribuidos ANF+AFP
118
6.125
45
669
99
1.511
27
69
36
1.154
107
3.040
37
4.940
65
3.303
35
108
96
1.409
292
11.794
27
6
194
2.874
90
4.978
137
4.757
33
32
47
756
80
484
0
0
0
0
1565
48009

ERRMD
ERRMD aderentes Kits distribuidos
3
3981
0
0
4
11903
0
0
2
0
2
80155
0
0
6
9432
0
0
5
17329
9
92976
0
0
9
128452
3
554
5
585
1
831
1
1144
0
0
1
36886
1
17839
52
402067

UCSP
CSP aderentes Kits distribuidos
11
1409
16
793
36
0
14
0
8
70
9
1878
17
71
11
73
1
79
11
1187
9
54
14
145
22
1819
24
4084
19
293
10
0
1
515
14
950
21
13699
0
0
247
27119

Posto Móvel
Posto Móvel

21467

4684

26151

Quadro 2 – Kits distribuídos/trocados por Distrito e Estruturas Participantes

Gráfico – Kits distribuídos/trocados por Distrito e Estruturas Participantes

As 52 Equipas de Redução de Riscos e Minimização de Danos (ERRMD) apresentam maior
registo de kit’s distribuídos/trocados nos distritos de Porto (128.452), Lisboa (92.976),
Coimbra (80.155), Leiria (17.329), considerando as ilhas da Madeira (36.886) e Açores
(17.839) com valores muito significativos, uma vez que o programa não está ativo nas
farmácias.

Nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) os valores mais elevados pertencem
aos distritos de Santarém (4.084), Coimbra (1.878), Porto (1.819) e Aveiro (1.409).
Considerando ainda, o registo muito significativo na Ilha da Madeira (13.699).
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Relativamente ao Posto Móvel as trocas efetuadas no Bairro 6 de maio/Amadora, têm maior
expressão que no Bairro das Palmeiras em Setúbal, pelo facto de ser um bairro de tráfico e
consumo.

As farmácias associadas da ANF e AFP apresentam um maior número de kit’s
distribuídos/trocados nos distritos de Lisboa (11.794), Aveiro (6.125), Santarém (4.978), Évora
(4.940) e Setúbal (4.757).

De salientar que os distritos de Évora e Santarém registam um elevado número de trocas face
ao número de farmácias aderentes ao PTS.
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III - Notas finais
Dos valores atrás apresentados, pode concluir-se que em 2015 verificou-se uma redução de
40% no número de seringas distribuídas/trocadas, comparativamente ao período homólogo
do ano anterior.
As trocas efetuadas nas equipas de rua são responsáveis por 80% do total, as Unidades de
Cuidados de Saúde Primários representaram 5% e o posto móvel nos Concelhos da Amadora
e Barreiro por 5 % do total das seringas distribuídas/trocadas. As farmácias foram
responsáveis por 10% do total das seringas distribuídas/trocadas.

Pressupomos ao analisar os dados do quadro 2, que com a adesão das farmácias ao PTS,
verificou-se uma redução significativa do número de kits distribuídos/trocados nas UCSP.
Durante o ano de 2015, verificou-se uma diminuição das seringas distribuídas/trocadas pelas
Unidades CSP e ONG/OG e um aumento no posto móvel.
Esta diminuição acompanha os resultados que se têm verificado na Europa. A heroína
atualmente tem um papel menos significativo, comparando com anos anteriores.
Destacando-se o consumo da cannabis e drogas sintéticas.
Ao longo destes anos o programa foi sendo ajustado, de acordo com a evolução das
necessidades das PUDIs e da harmonização dos procedimentos entre os vários parceiros.
O PTS é uma das várias abordagens que respondem à prevenção da transmissão de doenças
infeciosas entre as pessoas que utilizam drogas, com resultados positivos em Portugal. Para
que se atinja os objetivos propostos é fundamental que os ACES, as Farmácias, as Equipas
de Redução de Riscos e Minimização de Danos e as diferentes entidades envolvidas
partilhem experiências, de modo a adequar o programa às necessidades das PUDIs e às
tendências do momento, com uma utilização eficiente dos recursos públicos.
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