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PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chavechavechavechave

Clat2 (2003) 3 12 Milieu-festif

Clat3 (2005) 9 21 Gestão de prazeres e riscos; democracy, cities 
and drugs; safer-dance; cena techno; 

observatórios e sistemas alerta rápido; novos 
perfis de consumo/tendências; espaços 

lúdicos e de festa; ócio nocturno; 

ClatVirtual4 
(2008)

(sem informação)

Clat5 (2009) 7 19 Gestão de prazeres e riscos; festas; contextos 
festivos; redução de riscos; prevenção 

primária; intervenção;  teatro-fórum; noite 
segura; organizadores; testing



Fernandes, 2008
IDT, 2010



1. Factores de ordem epidemiológica





SituaSituaSituaSituaçççções comparadasões comparadasões comparadasões comparadas
2000200020002000 2005200520052005

Consumidores de opiConsumidores de opiConsumidores de opiConsumidores de opiááááceos, cocaceos, cocaceos, cocaceos, cocaíííína e/ou na e/ou na e/ou na e/ou 
anfetaminas ou consumidores destas drogas anfetaminas ou consumidores destas drogas anfetaminas ou consumidores destas drogas anfetaminas ou consumidores destas drogas 
com consumos de longa duracom consumos de longa duracom consumos de longa duracom consumos de longa duraçççção/uso regular, ão/uso regular, ão/uso regular, ão/uso regular, 

ou consumidores por via endovenosaou consumidores por via endovenosaou consumidores por via endovenosaou consumidores por via endovenosa

6,4 – 10,7 6,2 – 7,4 ↓

Consumidores destas drogas com consumos Consumidores destas drogas com consumos Consumidores destas drogas com consumos Consumidores destas drogas com consumos 
de longa durade longa durade longa durade longa duraçççção//uso regular, ou ão//uso regular, ou ão//uso regular, ou ão//uso regular, ou 
consumidores por via endovenosaconsumidores por via endovenosaconsumidores por via endovenosaconsumidores por via endovenosa

4,3 – 6,4 4,3 - 5,0↓

Consumidores (actuais ou recentes) de drogas Consumidores (actuais ou recentes) de drogas Consumidores (actuais ou recentes) de drogas Consumidores (actuais ou recentes) de drogas 
por via endovenosapor via endovenosapor via endovenosapor via endovenosa 2,3 – 4,7 1,8 – 2,2 ↓



AnoAnoAnoAno 15151515----24242424

Qualquer SPA
2001 12,4

2007 15,5

Cannabis
2001 12,2

2007 15,1

Cocaína
2001 1,1

2007 1,4

Ecstasy
2001 1,8

2007 2,1

Heroína
2001 0,5

2007 0,4

LSD
2001 0,7

2007 0,6



2. Quadro legal favorável, validado por 
investigação e avaliação nacional e estrangeira



3. Investigação sobre actores juvenis e 
contextos recreativos



POSITIVE
MEANINGS

intentional 
use and 
creative 

inspiration

Happiness

Fun

Use has functionality 
and utility (cannabis). 
PAS is used with a 
purpose, and in 

multiple and diverse 
contexts.

Cannabis is also 
used with a 
therapeutic 
function

Mainly associated with 
MDMA: related to 

enhancement of emotions 
and sensuality. Sensory 
levels are increased and 

reality is perceived in a more 
pleasant way

Associated to the 
use of snorted 

cocaine: parties and 
use seen as 

unproblematic

“Cocaine is easier. It’s anywhere, 
really. On the university residence, 

bars, same places as heroin…”
(male,26)

“i use it (cannabis) to go and make 
stuff, get it? If I didn’t used it, i’d 
probably go and make them all the 

same, but probably without the same 
satisfaction” (male, 29)

Background 
(personal & familiar)

Community 
integration

Course of PAS 
use

Transgression
/

Other…

•21-35 years

•University studies

•Positive family support

•Initiation at 14-16, but 
also very early (before 10 
years) or later (between 
16-18 years or 18 years 

later)

•Cannabis is first PAS used

•Poly-use; but cannabis 
and cocaine with stable 
central role, as well as 
variety of less popular 

products.

•No perception of 
problematic use or 

addiction.

•Current use of cannabis 
and of large variety of 

products.

•Employment is 
more stabel, 
better payed

•Interest in art-
related activities

•Nightlife habits 
are very diverse 

(interest in 
different scenes) 

Group 2 Group 2 Group 2 Group 2 
(não(não(não(não----problemproblemproblemproblemááááticos) ticos) ticos) ticos) 

(n=18)(n=18)(n=18)(n=18)

•No past anti-
social behavior

•Peers described 
as normative.

•Psychopathology 

and mental health 

issues 



Total de 26 projectos (rede REZOLAT); 1 de 
intervenção em contextos recreativos.
(Fernandes, Pinto e Oliveira, 2006)

65 artigos sobre “Prevenção”, “Redução de 
Riscos”, “Redução de Danos”; apenas 6 

relacionáveis com os contextos recreativos…



Captar a atenção dos 
participantes: um desafio!

Qualidades da 
informação (em suportes 
como flyers, websites, 

etc.)



In
http://check-in.apdes.net/substancia/ecs.html#efeitos

E quando o tráfico usa o testing?...

Imagens in
http://check-in.apdes.net



PartyDrug Prevention in the city of Zürich
(Büchelli, 2010)

E quando o nível de alcoolemia é
interpretado de forma “lúdica”?

Qual a relação entre o uso 
de SPAs e as relações 
sexuais de risco?





Reconhecimento de que, frequentemente, risco advém mais das 
características do espaço físico da festa do que do efeitos directos das 

SPA









O cenário em Portugal…



“Humans possess the capacity to create a 
culture of caring and concern for people in 

distress. Helping people in crisis is 
intrinsic to the nurturing side of human 

character.”
(Hoff & Adamowski, 1998)

Definições de Crise





A intervenção na crise:
aspectos gerais

� Crise  - processo normativo e 
universal

� Não é possível intervir sobre o 
precipitante mas sobre a percepção

� Objectivo – aumentar o 
funcionamento do sujeito 

� O serviço deve ser prestado num 
curto espaço de tempo

� A crise tem um carácter limitado no 
tempo (4 -6 semanas)

� Há maior potencial na promoção de 
desenvolvimento psicológico quando 
um indivíduo se encontra vulnerável



A crise relacionada com o consumo de SPAs

� Várias motivações para o 
consumo de SPAs (por e.g. na 
festa de trance (Erowid, 2009; 
Carvalho, 2007; Chaves, 
2003; Calado, 2006; Beck & 
Rosenbaum, 1994):

� Expansão/busca da relação 
com o divino/espiritualidade

� Transcendência

� Expansão da capacidade de 
entrar em contacto consigo 
mesmo e com os outros

� Crescimento pessoal

� Puro hedonismo, prazer

Depois comecei a ficar sob o 
efeito do ácido e um dos 
efeitos foi a sensação de sair 
do meu próprio corpo e ver-
me de cima, outro foi das 
coisas mais importantes da 
minha vida porque achava que 
tinha entendido a essência do 
universo…” (masculino, 33 
anos, LSD)

As coisas brilham muito mais. 
Torna-se tudo muito mais 
bonito. (masculino, 29 anos, 
MDMA)

“Começas a perder 
completamente a noção onde 
estás” (masculino, 20 anos, 
LSD)



Antecendentes de traumas ou 
experiências emocionalmente 
perturbadoras  (não superados)
Ter presenciado episódio traumático
Dificuldades de comunicação
Personalidade
Psicopatologia





A intervenção em crise relacionada com SPAs:
Princípios básicos



� Estabelece confiança e oferece 
segurança

� Não tem preconceitos – respeita a 
diferença

� É não directivo/não-confrontativo

� Escuta

� É atento

� É intuitivo, empático, compreensivo

� Permite o desenrolar do processo

� Reconhece que o sujeito tem em si 
todos os recursos para lidar com a 
experiência

� Apoia no desejo de aprofundar a 
experiência

� Reconhece que processo de ajuda é
uma aprendizagem partilhada

� Envolve-se de forma pouco intrusiva 
(interferência mínima)

� Tem compaixão

http://www.youtube.com/watch?v=1aBjoARwl
OY


