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"Salas de chuto" Lei prevê medida desde 2001
Foi em 2001 que se aprovou a legislação que permite a criação de salas
de consumo assistido ("salas de chuto"). Mas ainda não saiu nenhuma
do papel. No ano passado, a Assembleia Municipal do Porto rejeitou uma
proposta do BE e aprovou antes a recomendação do movimento de Rui
Moreira e do PS para a realização de um estudo sobre o consumo a céu
aberto na cidade. Em maio passado, o ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, admitiu apoiar salas de chuto. Na semana passada,
Lisboa anunciou a criação de espaços onde os toxicodependentes podem consumir os seus produtos, vigiados por pessoal especializado.

Porto

Porto Estudo do Instituto de Saúde Pública traça perfil dos toxicodependentes e identifica cinco zonas dé consumo de estupefacientes

Quase mil pessoas usam
drogas a céu aberto
Hermana Cruz
hermana.cruzcQijn.pt

► São quase mil as pessoas que
consomem diariamente droga a
céu aberto na cidade do Porto. O
toxicodependente tipo tem uma
média de 44 anos, é homem, frequenta sobretudo cinco bairros da
cidade, admite consumir em condições degradantes e é favorável à
criação de salas de consumo assistido (vulgo "salas de chuto"), do
género das três que vão ser constituídas, até ao final de 2018, na cidade de Lisboa. Essas são as conclusões de um estudo encomendado pela Câmara do Porto ao Instituto de Saúde Pública, da Universidade do Porto, e que foi concluído a 19 de junho passado.
Segundo o estudo "Uso de
substâncias psicoativas ilícitas na
cidade do Porto", premiado pela
Associação Europeia das Escolas
de Saúde Pública e elaborado mediante deliberação da Assembleia
Municipal do Porto de 7 de julho
de 2016, são 847 as pessoas (6,5
pessoas por cada mil habitantes),
entre os 15 e os 64 anos. que consomem diariamente drogas a céu
aberto na cidade do Porto. A maior
parte dessas pessoas consome cocaína e heroína. E frequenta sobretudo cinco bairros /zonas da
cidade: Aleixo. Pinheiro Torres/Pasteleira. Francos, Cerco.
Rua Escura (Centro Histórico).
Em condições degradantes

Para chegar a conclusões, os investigadores do Instituto pediram
a colaboração de oito associações
que prestam apoio no terreno
para conseguirem inquirir 576
consumidores da cidade, entre os
dias 4 e 7 de janeiro passado. Destes, 15 foram submetidos a entrevistas pormenorizadas.
Dos 576 toxicodependentes inquiridos, 533 admitiram já ter con-

sumido drogas na rua e 487
(91,45%) assumiram que o tinham
feito na semana anterior ao questionário, em condições que reconhecem serem degradantes, urna
vez que os locais estão "sujos de
sangue, seringas e material para
consumo". "Era só seringas no
chão, só porcaria pelo chão, filtros,
era desagradável mesmo", descreveu léssica, com 45 anos.
Contudo, a média de idades dos
toxicodependentes do Porto é de
44,1 anos. O mais velho dos inquiridos no estudo tinha 65 anos e o
mais jovem 19 anos. lá 84% (486)
eram homens e 15,2% (87) eram
mulheres. Dos 576 inquiridos,
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54,9% disseram residir no Porto e
34% num concelho limítrofe.
33% consumiram metadona
Cocaína e heroína são as drogas
mais procuradas pelos toxicodependentes do Porto, embora a
maior parte tenha referido fumar
aquelas substâncias: 84% fuma ram cocaína/crack e 51,7% heroína, no último ano. Ainda assim,
dos 576 inquiridos. 247 admitiram
ter injetado alguma daquelas drogas: 20,7% injetaram cocaina/crack e 18.6% heroína.
No estudo, os investigadores
consideram ainda de "relevo" o
facto de 194' dos inquiridos (33%)
terem reportado que já tomaram
metadona ou buprenorfina nos
últimos 12 meses. •

testemunhes
Compra-se nos bairww ros, em qualquer
bairro. Nas Campinas, agora
nem tanto, já acabou, eles
pararam. No Aleixo, no Tarrafal, em qualquer lado"
Joaquim

vezes, a gente está
w em sítios onde o pessoal vai consumir e aquilo é
uma porcaria. É seringas
pelo chão... e é preciso ter
cuidado para lá chegar"
%Babaria

iia"
«- Há perigo de os outros
wq, utilizadores, volta e
meia, também roubarem,
acontece multas vezes com
facas. Não há as mínimas
condições"
Roberto

Consumidor. 53 anos

Consumidor, 45 anos

Consumidor, 41 anos

4.
;

¡ia
' Acho bem que existam
para ajudar os jovens a
tentar sair da droga e a verem
aquilo que consomem. É
sempre um sitio mais asseado para se consumir"
André
Consumidor . 42 doo-,

Tenho a minha vida
II. mais ou menos estruturada. Mas se estivesse a
dormir na rua, em vãos de
escada como já dormi, a sala
de chuto era uma bênção"
Cláudia

Ouvi comentários sobre a Holanda. Eu claro que acho bem, pela higiene, pelo diminuir dos riscos
de doença, por tudo, por tudo
acho bem"
Bernardo
Consumidor, 38 anos

hdik PLY
As

Consumidora , 50 ano,
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Vão ser criadas
três salas em 2018
Recentemente, a Cãmara de Lisboa
anunciou a criação, até ao final de
2018, de três salas de chuto. Alta de
Lisboa, Casal Ventoso e-zona oriental
de Lisboa foram os locais escolhidos.
A medida insere-se no acordo de governação com o BE que permitiu a
Fernando Medina ter maioria.
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1607 40
referenciados na cidade

mortes

É o total de toxicodependentes referendados, nos últimos dois anos, nos
dois centros de saúde da cidade do
Porto, que apresentam "proporções
mais elevadas de 'abuso de drogas'
na Região Norte", vinca estudo.

Foi o número de óbitos por overdose
registados em Portugal durante 2015,
o segundo ano com um aumento consecutivo desse tipo de mortalidade,
segundo o relatório nacional apresentado em fevereiro passado.

flash

Henrique Barros
Presidente do instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto

Toxicodependentes gostariam de ter salas de conSUMO MS beim ande compram

Consumidores e
moradores a favor
de salas de chuto
PORTO "Acha que deveria haver
uma sala de consumo assistido no
Porto?". foi a questão colocada

BE, conforme o IN adiantou na
edição do passado sábado.

aos 576 toxicodependentes e 482

Divisão quanto à localização
Entre toxicodependentes e população em geral, a única discrepância prende-se com a localização
de uma sala de chuto. Para os consumidores (72,2%), deveria ser
num local próximo ou mesmo nos
bairros onde há consumo. "Os entrevistados foram unânimes no
reconhecimento das vantagens
que uma infraestrutura de consumo assistido poderia trazer, em
termos de condições salutares de
consumo", destaca-se.
Para os moradores (40%), uma
sala de chuto faria mais sentido
nas proximidades de um hospital.
E 42% não se importariam de ter
uma na sua área de residência. •

moradores da cidade, inquiridos
no estudo do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto.
que foi elaborado por sete investigadores e coordenado pelo presidente do instituto, Henrique
Barros. A resposta foi inequívoca:
a maioria disse que concordava.
Segundo o estudo a que tivemos acesso, 97,7% (560) dos toxicodependentes inquiridos manifestaram-se favoráveis à existência de uma sala de consumo assistido no Porto e 89,1% (507) admitiram que utilizaria esse espaço. Os

moradores, contactados entre 26
de janeiro e 16 de fevereiro passados. responderam no mesmo sentido: 70% dos 482 inquiridos concordaram com a medida.
Mais de dois terços dos moradores ouvidos tinham mais de 65
anos, destaca-se no estudo, cujo
relatório preliminar ficou concluído a 22 de fevereiro passado. tendo sido publicamente apresentado dois dias depois. O relatório final foi concluído, contudo, a 19 de
junho último. Mas só esta semana
foi distribuído às diferentes bancadas partidárias na Assembleia
Municipal do Porto, apesar de já
terem sido apresentados dois requerimentos, nesse sentido, pelo

"As salas de chuto
são espaços
onde se criam
projetos de vida"
A existência no Porto de 847
consumidores de drogas a céu
aberto é preocupante, em
RIMOS de saúde pública?
É muito preocupante. Significa
que é relevante a possibilidade
de reapareceram infeções,
porque o número é grande, em
termos proporcionais com o
número de habitantes.
Ficou surpreendido?
Não. E convém deixar claro que
os 847 consumidores não
representam o fenómeno da
droga no Porto. Representam
apenas a dimensão do
consumo a céu aberto.
Até porque são 1607 os
consumidores referenciados
nos centros de saúde...
E mesmo assim essa dimensão
está subquantificada.
A situação é mais grave
quando os consumidores
dizem que consomem em
condições degradantes?
Sim. E é por isso que querem

depardieeda

alguma forma de proteção.
Também são os consumidores
a defender salas de chuto...
Há muito que se justificam. As
salas minimizam a transmissão
de infeções e podem servir de
âncora para se abandonar o
consumo. Não são uma espécie

pessoas em cada mil habitantes da cidade do Porto
consomem drogas por via
injetável, apurou estudo. •

de casa de banho onde as
pessoas vão consumir. São
estruturas com múltiplas
funções. São espaços onde se
criam projetos de vida.
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Estudo mostra apoio
à criação de uma “sala
de chuto” no Porto
PAULO PIMENTA

Toxicodependência
Clara Viana
Assembleia Municipal
chumbou proposta, mas
entre consumidores e não
só a maioria revela-se a
favor destas salas
A criação de uma sala de consumo
assistido de drogas, as chamadas
“salas de chuto”, no Porto, é vista
com bons olhos pela grande maioria dos 1058 inquiridos no âmbito
de um estudo encomendado pela
Assembleia Municipal do Porto
(AMP).
A realização de um estudo “sobre
a situação da cidade em matéria de
toxicodependência” foi aprovada
pela AMP em Julho de 2016 por
proposta do PS e do movimento de
apoio a Rui Moreira, na sequência
do chumbo por aquele órgão autárquico de uma proposta de recomendação do BE com vista à criação de um projecto experimental
de sala de consumo assistido. Em
Lisboa, a câmara já decidiu avançar
com a criação, no próximo ano, de
três “salas de chuto”.
A elaboração do estudo aprovado
pela AMP foi entregue ao Instituto
de Saúde Pública da Universidade
do Porto (UP), que fez as entrevistas
de campo em Janeiro passado. O relatório foi entregue, no início deste
mês, aos partidos representados na
AMP. A Câmara Municipal do Porto
remeteu para hoje uma eventual
posição sobre o estudo.
Os autores do estudo contactaram, no terreno, com 576 utilizadores de substâncias ilícitas e realizaram entrevistas telefónicas a
482 adultos residentes na cidade.
Também tiveram em conta os dados existentes nas chamadas coortes do Porto, que têm vindo a ser
acompanhadas ao longo dos anos
pelo Instituto de Saúde Pública da
UP e que correspondem a três grupos de população: adultos; adolescentes e recém-nascidos entre 2005
e 2006, estes acompanhados em
conjunto com os pais.
Dos 576 toxicodependentes e exconsumidores entrevistados na rua,
com uma média de idades de 44,1
anos, 98% aﬁrmaram-se favoráveis
à existência no Porto de uma sala
de consumo assistida, 90% disse-

Rua é o principal local de consumo mais referenciado no estudo

A substância
mais utilizada
no último ano
“foi o crack/
cocaína
(85% fumado
e 21% injectado)
seguida
da heroína
(52% fumada
e 19% injectada)

ram que a utilizariam se existisse e
72% propuseram que se localizasse
num local próximo dos bairros de
venda e consumo. As entrevistas
foram feitas nos bairros do Aleixo,
Pinheiro Torres/Pasteleira, Francos, Cerco e na Rua Escura.
Quanto aos 482 adultos contactados telefonicamente, dois terços
dos quais com mais de 65 anos,
cerca de 70% concordaram com a
criação de uma sala de consumo
assistida e destes 42% aceitariam
que esta se localizasse perto da sua
zona de residência.
Entre as razões elencadas para
a existência de uma sala de consumo assistida foi apontado que seria
“vantajoso tanto para os consumidores como para a própria comunidade e turistas que visitam o Por-

to”. Muitas das respostas “também
apontam para o campo da melhoria
de saúde dos próprios consumidores e das condições das salas, uma
vez que as percebem como local higiénico” por contraponto aos locais
na rua onde costumam consumir,
que costumam estar “sujos de sangue e seringas”.
Dos entrevistados na rua, 92,5%
disseram que esta era o local onde
consumiam. A substância mais utilizada no último ano por estes inquiridos “foi o crack/cocaína (85%
fumado e 21% injectado) seguida da
heroína (52% fumada e 19% injectada) e 33% referiram o consumo de
metadona ou buprenorﬁna”.
No estudo lembra-se que na coorte de adolescentes estes foram
questionados acerca do consumo
de substâncias ilícitas em 2007 e
em 2011, quando tinham respectivamente 17 e 21 anos. Aos 17 anos,
14,6 dos adolescentes já tinham
consumido alguma substância ilícita, percentagem que subiu para
41,2% no inquérito aos 21 anos.
Uma característica que foi possível identiﬁcar nestes inquéritos
dá conta de “que os jovens adultos
cujos pais são mais escolarizados
apresentam uma maior prevalência de alguma vez ter consumido
algum tipo de drogas ilícitas”. Aos
21 anos, entre os rapazes, esta prevalência é de 59,5% para os que têm
pais com mais de 12 anos de escolaridade contra 28% entre aqueles
cujos pais têm seis anos ou menos
de tempo de escola.
cviana@publico.pt
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Assembleia municipal chumbou proposta para a criação de uma sala de consumo assistido, mas entre
consumidores e não só a maioria revela-se a favor.
Foto

A maioria dos inquiridos consome na rua
Nelson Garrido
A criação de uma sala de consumo assistido de drogas, as chamadas "salas de chuto", no Porto, é
vista com bons olhos pela grande maioria dos 1058 inquiridos no âmbito de um estudo encomendado
pela Assembleia Municipal do Porto (AMP).
A realização de um estudo "sobre a situação da cidade em matéria de toxicodependência" foi aprovada
pela AMP em Julho de 2016 por proposta do PS e do movimento de apoio a Rui Moreira, na sequência
do chumbo por aquele órgão autárquico de uma proposta de recomendação do BE com vista à criação
de um projecto experimental de sala de consumo assistido. Em Lisboa, a câmara já decidiu avançar
com a criação, no próximo ano, de três "salas de chuto".

BE pede "plano de emergência" para toxicodependentes do Porto
A elaboração do estudo aprovado pela AMP foi entregue ao Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (UP), que fez as entrevistas de campo em Janeiro passado. O relatório foi entregue, no início
deste mês, aos partidos representados na AMP. A Câmara Municipal do Porto remeteu para esta
quinta-feira uma eventual posição sobre o estudo.
Os autores do estudo contactaram, no terreno, com 576 utilizadores de substâncias ilícitas e
realizaram entrevistas telefónicas a 482 adultos residentes na cidade. Também tiveram em conta os
dados existentes nas chamadas coortes do Porto, que têm vindo a ser acompanhadas ao longo dos
anos pelo Instituto de Saúde Pública da UP e que correspondem a três grupos de população: adultos;
adolescentes e recém-nascidos nascidos entre 2005 e 2006, estes acompanhados em conjunto com os
pais.
98% favoráveis a "salas de chuto"
Dos 576 toxicodependentes e ex-consumidores entrevistados na rua, com uma média de idades de
44,1 anos, 98% afirmaram-se favoráveis à existência no Porto de uma sala de consumo assistida,
90% disseram que a utilizariam se existisse e 72% propuseram que se localizasse num local próximo
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dos bairros de venda e consumo. As entrevistas foram feitas nos bairros do Aleixo, Pinheiro
Torres/Pasteleira, Francos, Cerco e na Rua Escura.

Lisboa e Porto admitem salas, mas câmaras recusam tomar a iniciativa
Quanto aos 482 adultos contactados telefonicamente, dois terços dos quais com mais de 65 anos,
cerca de 70% concordaram com a criação de uma sala de consumo assistida e destes 42% aceitariam
que esta se localizasse perto da sua zona de residência.
Entre as razões elencadas para a existência de uma sala de consumo assistida foi apontado que seria
"vantajoso tanto para os consumidores como para a própria comunidade e turistas que visitam o
Porto". Muitas das respostas "também apontam para o campo da melhoria de saúde dos próprios
consumidores e das condições das salas, uma vez que as percebem como local higiénico" por
contraponto aos locais na rua onde costumam consumir, que costumam estar "sujos de sangue e
seringas".
Dos entrevistados na rua, 92,5% disseram que esta era o local onde consumiam. A substância mais
utilizada no último ano por estes inquiridos "foi o crack/cocaína (85% fumado e 21% injectado)
seguida da heroína (52% fumada e 19% injectada) e 33% referiram o consumo de metadona ou
buprenorfina".
No estudo lembra-se que na coorte de adolescentes estes foram questionados acerca do consumo de
substâncias ilícitas em 2007 e em 2011, quando tinham respectivamente 17 e 21 anos. Aos 17 anos,
14,6 dos adolescentes já tinham consumido alguma substância ilícita, percentagem que subiu para
41,2% no inquérito aos 21 anos.
Uma característica que foi possível identificar nestes inquéritos dá conta de "que os jovens adultos
cujos pais são mais escolarizados apresentam uma maior prevalência de alguma vez ter consumido
algum tipo de drogas ilícitas". Aos 21 anos, entre os rapazes, esta prevalência é de 59,5% para os que
têm pais com mais de 12 anos de escolaridade contra 28% entre aqueles cujos pais têm seis anos ou
menos de tempo de escola.
Clara Viana
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