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O MODELO DE REDUÇÃO DE DANOS NA 
INTERVENÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 
CASO PRÁTICO NUM ESPAÇO DROP-IN 
COM PESSOAS QUE USAM DROGAS

INTRODUÇÃO
O trabalho com utilizadores de drogas não é novidade no trabalho do serviço 

social, sendo uma das áreas mais desafiantes da intervenção, dado que toca 

várias vulnerabilidades, individuais e estruturais, passando por fatores 

familiares, pela precariedade laboral e educação, até ao género ou, 

simplesmente, o estigma e discriminação associados ao uso de drogas.

Este estudo foi realizado no Projeto IN-Mouraria do G.A.T., um centro de 

redução de danos para pessoas que usam drogas, que realiza prevenção, 

rastreio e referenciação para tratamento das infeções pelo VIH e hepatites 

virais. O IN-Mouraria disponibiliza de forma gratuita e confidencial rastreio 

rápido da infeção por VIH, VHC e VHB, cuidados básicos de saúde, apoio 

social, mediação de pares, distribuição de kits de injeção e para consumo 

fumado e um espaço drop-in para descanso e convívio.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo de caso foi documentar e refletir sobre a 

importância da redução de danos como política e prática promotora de 

direitos, e do seu potencial como modelo para um serviço social orientado 

para os direitos humanos.

REDUÇÃO DE DANOS
A Redução de danos preconiza na intervenção com utilizadores de drogas, 

uma intervenção pragmática e dirigida a reduzir os riscos de saúde individual e 

os riscos de saúde pública, não impondo, no caso das drogas, a abstinência 

como ponto de partida. Martlatt defendia que as políticas de redução de riscos 

incluíam abordagens de intervenção, educação para a saúde, trabalho com 

pares e advocacia, social e de saúde.

O modelo de intervenção em redução de riscos reajusta assim expectativas, 

traça tarefas exequíveis e mantém o foco da intervenção nos direitos 

humanos, traçando um caminho com o utilizador, que muitas das vezes, quer 

pelas suas diversas vulnerabilidades, quer até pelo seu auto conceito ligado às 

drogas e o seu lado marginal, não se reconhece como portador de direitos.

TRABALHO DE PARES
A Intervenção Social (IS) atua principalmente na mediação entre as pessoas que 

usam drogas e os serviços. Partindo de uma visão holística de cada caso social, 

cria-se um espaço em que o utente intervém ativamente na definição das suas 

necessidades e de uma estratégia para alcançar respostas. A IS no IN-Mouraria 

define-se como de 1ª linha mas requer um acompanhamento a médio prazo. A 

construção de um plano conjunto de curto/médio prazo com pequenas tarefas 

proporciona a identificação de dificuldades no acesso pela pessoa, ao mesmo 

tempo que contribui para a solidificação da relação com os técnicos. No 

diagnóstico social, as principais necessidades dizem respeito ao acesso a 

documentação, aos serviços de saúde e à habitação. O acesso a ambos os 

serviços é de baixo limiar, ou seja, é gratuito, sem necessidade de marcação e 

sem exigência de existir documento identificativo ou situação regularizada.

A capacitação é possível se, na gestão partilhada, a pessoa participar 

ativamente no seu diagnóstico social, e possa priorizar a intervenção. A 

inversão do papel de diagnóstico é possível, após a supressão de necessidades 

básicas, e com um diálogo aproximado e participado. 

A apropriação da autonomia, conhecida como empowerment, acontece quando 

a pessoa identifica as suas necessidades e dificuldades para de seguida, e de 

forma clara, apresentá-las ao Técnico e Mediadores. 

GESTÃO PARTILHADA
A Intervenção Social (IS) atua principalmente na mediação entre as pessoas 

que usam drogas e os serviços. Partindo de uma visão holística de cada caso 

social, cria-se um espaço em que o utente intervém ativamente na definição 

das suas necessidades e de uma estratégia para alcançar respostas. A IS no 

IN-Mouraria define-se como de 1ª linha mas requer um acompanhamento a 

médio prazo. A construção de um plano conjunto de curto/médio prazo com 

pequenas tarefas proporciona a identificação de dificuldades no acesso pela 

pessoa, ao mesmo tempo que contribui para a solidificação da relação com os 

técnicos. No diagnóstico social, as principais necessidades dizem respeito ao 

acesso a documentação, aos serviços de saúde e à habitação. 

O acesso a ambos os serviços é de baixo limiar, ou seja, é gratuito, sem 

necessidade de marcação e sem exigência de existir documento identificativo 

ou situação regularizada.

A capacitação é possível se, na gestão partilhada, a pessoa participar 

activamente no seu diagnóstico social, para que possa priorizar motivado a 

intervenção. A inversão do papel de diagnóstico é possível, após a supressão 

de necessidades básicas, e com um diálogo aproximado e participado. 

A apropriação da autonomia, conhecida como empowerment, acontece quando 

a pessoa identifica as suas necessidades e dificuldades para de seguida, e de 

forma clara, apresentá-las ao Técnico e Mediadores. 

RESULTADOS
O utente perceciona a “gestão partilhada” como uma resolução de barreiras ao 

acesso a direitos básicos (como a documentação, a saúde, a higiene), o que se 

demonstrou determinante para a emancipação do mesmo. Acresce a perceção, 

também pelo utente, da importância da construção de um plano individual, feita 

em conjunto com técnicos e pares, em que estes funcionam como apoio regular, 

mediador e catalisador do acesso aos serviços. Este tipo de intervenção 

diferencia-se do modelo da habitual figura atribuidora de acessos, muitas vezes 

assistencialista.

Este serviço, próximo e facilitador, com intervenientes como os pares, potencia 

que os utentes caracterizem a sua situação como temporária, e valoriza 

experiências positivas na relação entre técnicos e utentes, garantindo a 

sustentabilidade da intervenção e criando mecanismos emancipatórios.

METODOLOGIA
Neste contexto, foram selecionados cinco casos, com base na sua situação 

social antes da intervenção social no Drop-in. Estes casos evidenciam uma 

dicotomia, dissonante, entre serviços/respostas e necessidades do utente. A 

estruturação do estudo de caso consistiu na identificação das necessidades e 

das respostas sociais, no desenho de um plano de acesso aos serviços e no 

apoio dos mediadores de pares que garantiu informação acessível, motivação 

e acompanhamento aos serviços.

A recolha de informação para este estudo foi feita a partir dos registos do 

projeto, documentação do processo, entrevistas semiestruturadas e 

observação participante.

CONCLUSÕES
O modelo de redução de danos na intervenção apresenta aspetos que 

podem trazer pistas para uma reflexão futura no serviço social, na academia 

e nas instituições sobre a relação entre a orientação ética e a reivindicação 

de direitos. Designadamente, o facto de abordar a importância da perceção 

da pessoa que usa drogas, o potencial do seu envolvimento no processo 

social e político, do papel do assistente social e da mediação de pares.

Esta intervenção permite ganhos em termos de saúde pública, uma vez que 

vai (re)aproximando o sujeito dos serviços de saúde, mas também permite 

ganhos sociais através do trabalho de pares e do reconhecimento do par 

como alguém com um percurso idêntico mas com formação específica na 

área da intervenção social.

Segundo Bigler, o modelo de redução de danos na prática do serviço social 

permite ao assistente social voltar a repensar a sua prática diária numa 

efectiva prática dos princípios do serviço social. A inovação passa pela 

apropriação do modelo de redução de danos a outras práticas do serviço 

social, e um dos desafios poderá passar por inclui-lo, desde logo, como tema 

central da formação académica em serviço social.

AUTORES:

EQUIPAS INTERVENIENTES:

Caso 
Caracterização social 

Diagnóstico Social Direitos Humanos e 
Respostas atingidas Necessidades identificadas Respostas sociais 

Utente de género feminino, de 30 anos, nacionalidade portuguesa, natural 
da Guiné-Bissau. 
 Acompanhada desde Janeiro de 2015 
 Reside em Portugal desde 2009 
 Desempregada 
 Mãe solteira 
 Com consumos de álcool 
 Relação conflituosa com Pai da menor 
 Sem rede familiar 
 É despejada da habitação alugada em Abril de 2015 

Alojamento  
Apoio alimentar 
Apoio económico - prestação RSI e 
abono suspensos. 
Inserção no mercado de trabalho 
Apoio jurídico - regularização do 
poder paternal 
 

Encaminhamento para Abrigo temporário 
Regularização da prestação social. 
Inscrição no Centro de Emprego 
Candidatura a proteção jurídica 
Candidatura a habitação municipal 
 

 Utente com habitação social 
atribuída e com contrato de 
trabalho. 

 O poder paternal encontra-
se a aguardar em Tribunal. 

Utente de género masculino, 42 anos, nacionalidade portuguesa 
 Acompanhado desde Fevereiro de 2015. 
 Ex-recluso (detido por 12 anos). 
 Desempregado. 
 Reside em prédio abandonado. 
 Sem rede familiar. 
 Consumidor de heroína desde os 18 anos. 
 Infeção VIH 1 conhecida desde 14/6/2000Fez TARV até 7/2013 

 

Documentação (Cartão de cidadão)  
Alojamento 
Alimentação 
Balneário 
Acesso ao SNS 
Apoio económico 
Inserção no mercado de trabalho 
Apoio para situações jurídicas 
pendentes 

Apoio e acompanhamento na regularização da 
documentação. 
Acesso a balneário e refeitório da Freguesia 
Inscrição Centro de Saúde, pedido de isenção e 
referenciação para especialidade. 
Inscrição no Centro de Emprego 
Candidatura a prestação social e pedido de apoio jurídico 
Apoio na medicação 

 Utente a realizar TARV, com 
apoio diário na gestão da 
medicação; 

 Integrado no programa de 
substituição opiácea; 

 Beneficiário da prestação 
social Rendimento Social de 
Inserção (RSI). 

Utente de género feminino, de 22 anos, nacionalidade brasileira 
 Acompanhada desde Dezembro 2012 
 Consumidora de heroína fumada 
 Desempregada - artista de rua 
 Baixa escolaridade 
 Sem apoio económico 
 Vive em prédio devoluto com companheiro  
 Ambos consumidores. 

Apoio alimentar 
Balneário 
Habitação - apoio a jovens 
Inserção em formação 
Regularização da atividade de rua 
 

Candidatura a habitação social. 
Apoio e acompanhamento na regularização da 
documentação como artista de rua. 
Inscrição no Centro de Emprego e em Escolas 
Profissionais. 
Pedido de isenção no acesso à saúde. 

 Utente com atividade 
laboral e habitação própria;  

 Integrada no programa de 
substituição opiácea. 

Utente de género masculino, 48 anos, nacionalidade congolesa 
 Acompanhado desde Outubro de 2013. 
 Em Portugal desde 1998. 
 Ficou desempregado e perdeu a AR em 2008. 
 Sem-abrigo desde 2010. 
 Problemas com álcool. 
 Várias complicações de saúde: anemia, hérnia, perdas de sangue 

intestinal, incontinência. 

Documentação (autorização de 
residência) 
Alojamento 
Alimentação 
Balneário 
Acesso ao SNS 
Apoio económico 
Inserção no mercado de trabalho 

Apoio e acompanhamento na regularização da 
documentação 
Acesso a balneário e refeitório da Freguesia 
Inscrição Centro de Saúde, pedido de isenção e 
referenciação para especialidade 
Apoio na medicação. 
Inscrição no Centro de Emprego 
Candidatura a habitação municipal 

 Utente com autorização de 
residência desde Fevereiro 
de 2016;  

 Com acompanhamento 
médico especializado;  

 Alvo de intervenção 
cirúrgica em 2015;  

 Com trabalho temporário;  
 Sem consumos de álcool. 

Utente de género masculino, 50 anos, nacionalidade portuguesa 
 Acompanhado desde Janeiro de 2014 
 Ex-consumidor de heroína  
 Desempregado   
 Reside em casa de família. Pai faleceu recentemente 
 Sem apoio económico 
 Sem acompanhamento médico  
 Situação de endividamento pela morte do Pai 

Documentação (Cartão de cidadão) 
Acesso ao SNS 
Inserção no mercado de trabalho  
Apoio alimentar  
Apoio económico
Apoio jurídico 

 
 

Apoio e acompanhamento na regularização 
da documentação
Pedido de isenção no acesso à saúde
Referenciação para especialidade
Inscrição no Centro de Emprego
Candidatura a prestação social e a proteção jurídica

 

 

 
 

 
 

 
 

 Diagnóstico de infeção a VHC

Utente com tratamento 
concluído com resposta 
viral sustentada; 
A residir na casa de família, 
com processo de 
endividamento concluído; 
Beneficiário da prestação 
social RSI.
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