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ENTREVISTA COM ISABEL PONTE E CRISTIANA VALE PIRES

O ESTEREÓTIPO DO GÉNERO COMO 
OBSTÁCULO AO ACESSO DAS 

MULHERES COM CAD AOS SERVIÇOS 

Por quê formar profissionais dedicados à in-
tervenção em CAD na questão do género? O 
que vos levou a desenvolver esta formação?
Isabel Ponte – Esta formação teve origem 
num pedido do Sicad. Uma vez que, quer eu, 
quer a Cristiana Pires, em diferentes serviços, 
temos estado a fazer um grande investimento 
nesta área – das questões de género nos CAD 
– fomos convidadas a organizar esta forma-
ção e reunimo-nos, eu enquanto elemento da 
Cri Oriental da ARS que tem vindo a trabalhar 
estas questões com o Sicad, e a Cristiana en-
quanto elemento da Kosmicare e da Universi-
dade Católica… Por que é importante formar? 
Sabemos que uma parte dos obstáculos ao 
acesso à rede socio-sanitária em CAD reside, 
não só na própria forma como os serviços es-
tão estruturados, como também em alguns 
preconceitos ou desconhecimento da realida-
de e das circunstâncias em que muitas destas 
pessoas/mulheres vivem no contexto das dro-
gas, em particular na rua e nos locais de onde 
o consumo e tráfico ocorre com maior fre-
quência. A investigação e o trabalho etnográfi-
co dizem-nos que há uma deteção tardia do 
problema com drogas em mulheres, por outro 
lado, do ponto de vista social, e por questões 
ligadas ao papel do género, há uma dissimula-
ção do comportamento da parte das mulheres 
na sua vida social que acaba por normalizar, e 
é também muitas vezes difícil para os profis-
sionais identificarem o problema, nomeada-
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mente quando as próprias mulheres o ocultam 
por vergonha. Por outro lado verificámos que, 
genericamente, nos serviços, os protocolos de 
colheita de dados para os diagnósticos não 
contemplam muitas vezes as diferenças entre 
mulheres e homens. Há ausência da perspeti-
va de género. Depois, a questão da influência 
dos estereótipos em nós, profissionais e nos 
próprios dispositivos em que trabalhamos e as 
atitudes que tal pressupõe. Existe ainda o fa-
tor predominância de género, as mulheres 
atendidas constituem um número reduzido em 
relação ao universo global, o que também con-
tribui para gerar estereótipos generalizados a 
todas as mulheres com uso e abuso de subs-
tâncias. Acrescento o facto de, em vários estu-
dos científicos acerca do uso de drogas em 
populações vulneráveis, aparecerem recorren-
temente mencionados os problemas de saúde 
mental, que em alguns casos são fatores que 
ocultam o uso e abuso de substâncias psicoa-
tivas e os problemas daí decorrentes. Tam-
bém é comum, que as próprias refiram a entra-
da nos cuidados de saúde primários há muitos 
anos atrás, com prescrição de substâncias 
psicotrópicas, para questões relacionadas 
com depressão ansiedade e adaptabilidade, 
situação que acaba também por ocultar algu-
mas questões relacionadas com o comporta-
mento aditivo. Observando, os determinantes 
sociais da saúde, normalmente entendidos 
como condições sociais e fatores estruturais 

em que as pessoas vivem, trabalham e se de-
senvolvem, é a partir do conhecimento destes 
mesmos determinantes, do conhecimento do 
conceito de género, das questões relaciona-
das com as dificuldades na própria aborda-
gem institucional que muitas barreiras podem 
ser derrubadas para facilitar a continuidade. 
Face há minha experiência profissional no ter-
reno, na rua, constato, também que muitas 
destas mulheres têm dificuldades pessoais na 
acessibilidade aos serviços, não tem contacto 
telefónico, têm dificuldades sociais na sua 
própria integração como pessoas que utilizam 
drogas, num universo masculino, algumas tem 
trabalho informal, mas quase sempre numa 
posição de subalternização. É reprodução do 
estereótipo, na comunidade, na rua, na família 
e tantas vezes na forma como se pensam.

Porque trabalha no terreno em projetos de 
RRMD e face ao exposto pela Isabel, pergunto 
à Cristiana se considera mais difícil a inter-
venção junto de mulheres do que junto de ho-
mens…
Cristiana Vale Pires – Não se trata de ser 
mais difícil ou fácil… o género é um conceito 
transversal que estabelece hierarquias so-
ciais, onde há dominância do masculino e 
subalternidade do feminino. É algo constan-
te na história e que se interceciona com a 
área a partir da qual pensámos o género, 
que é a área das drogas. Repare que o com-
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portamento de consumo de drogas é estig-
matizado e, como relacionamos o consumo 
de drogas com género, sendo que o género 
feminino remete normalmente para subalter-
nidade, os impactos dos consumos afetam 
de forma desproporcional as mulheres, quer 
em termos de violência, quer de estigma, 
etc. Estas assimetrias surgem em consu-
mos problemáticos mas também em consu-
mos sociais e recreativos, sendo que o mes-
mo tipo de consumo é visto de forma mais 
degradante se a pessoa utilizadora for uma 
mulher e serve para legitimar as situações 
de violência física e simbólica que esta pos-
sa sofrer. Todos/as ouvimos notícias de mu-
lheres alcoolizadas que são violadas e em 
muitas surgem narrativas culpabilizantes 
como “por que bebeu? Por que estava sozi-
nha? Por que vestiu aquela roupa?”, tirando 
o foco do principal responsável pela agres-
são… Quanto à questão que colocou, creio 
que ainda não há uma abordagem com uma 
perspetiva de género que seja transversal, 
pelo menos em Portugal, e que nos permita 
pensar se as mulheres reagem melhor ou 
não aos serviços. E quando falo em transver-
salidade refiro-me a pensar os serviços des-
de a fase de design, incluindo as necessida-
des e vivências específicas de mulheres. As 
respostas têm que ser pensadas caso a 
caso, porque há uma grande diversidade de 
padrões e perfis de consumo e de serviços, 
no entanto, há referenciais para quem inter-
vém na área e pretende que os seus serviços 
sejam mais inclusivos. Considerar a perspe-
tiva de género de forma transversal na inter-
venção na área das drogas implica pensar 
sobre o staff, como são alocados os recur-
sos, como são pensados os espaços e in-
fraestruturas, quem detém o poder ou a deci-
são e também de que forma são envolvidas 
e ouvidas as pessoas beneficiárias, neste 
caso as mulheres que consomem drogas… 
Diria que, em geral, a área das drogas, como 
a da saúde em geral, é androcêntrica, focada 
na saúde masculina como neutra e como a 
norma, e não considera muitas vezes os fa-
tores de saúde feminina e as normas sociais 
contribuem para que as mulheres que con-
somem drogas sejam penalizadas de for-
mas muito particulares e genderizadas .

Isabel, quando temos um diagnóstico, no âm-
bito do PORI, a ajudar a definir prioridades, 
esquece-se esta questão relacionada com o 
género?
Isabel Ponte – É uma questão difícil mas perti-
nente… Muitas vezes, quando não estamos a 
ver através da lente de que necessitamos, não 
conseguimos ler, porque a letra é muito peque-
na… É um pouco como nos nossos serviços… 
E a letra é de facto pequena porque as mulhe-

res são uma minoria quando estamos a abor-
dar um espetro de pessoas que usam drogas. 
E também a informação estratégica e os da-
dos específicos, que agora sim, começaram a 
ser uma prática Portugal, e o SICAD e a Ludmi-
la Carapinha tem vindo a desenvolver trabalho 
nessa área, não eram até há pouco agregados 
por género. As estimativas do tamanho da po-
pulação não eram agregadas por género, o 
que fazia com que, na prática, quer na acessi-
bilidade das mulheres aos serviços quer na 
própria lente diagnóstica, nos esquecêsse-
mos, muitas vezes de ampliar na lupa as ques-
tões que, de uma forma geral, são transversais 
e societais. Habitualmente, quando desenvol-
vemos um diagnóstico, falamos nessa perspe-
tiva androgénica do universo dos utilizadores 
de substâncias psicoativas, falamos dos tra-
balhadores sexuais – e aí sim, damos ênfase 
ao feminino – mas não em particular das mu-
lheres com CAD, independentemente de se-
rem trabalhadoras sexuais ou de terem outro 
trabalho qualquer. Creio que, quando pensar-
mos um novo momento de diagnóstico, deve-
mos criar indicadores que permitam caracteri-
zar essa realidade e particularidade do consu-
mo no feminino, para assim podermos vir a ter 
respostas que vão ao encontro das necessida-
des específicas.

Nalguns périplos que Dependências realizou 
por estabelecimentos prisionais testemunhá-
mos um significativo número de mulheres a 
cumprirem penas por delitos relacionados 
com drogas… Encontram alguma justifica-
ção?

Isabel Ponte – É verdade que as mulheres são 
mais visadas no que reporta a medidas jurídi-
cas e há literatura que relaciona esse facto 
com a existência de uma predominância do 
companheiro face à mulher que também con-
some. Isso também acontece no trabalho se-
xual, é idêntico. É como se a mulher trabalhas-
se em cooperação para o consumo de ambos. 
Aproveito para salientar que, no domínio do 
trabalho sexual e CAD, exatamente porque as 
mulheres ocultam mais e estão mais sozi-
nhas, são muito menos contactáveis, raramen-
te têm contacto telefónico e dificilmente con-
seguimos chegar a elas senão através de es-
tratégias de proximidade. E quando queremos 
empreender algum caminho, temos que as le-
var de carrinha, naquele momento, àquele lo-
cal, porque estão extremamente isoladas e 
são invisibilizadas no universo dos consumi-
dores de uma forma verdadeiramente abusiva. 

Cristiana Vale Pires – Gostaria de acrescentar 
que os mercados globais de drogas reprodu-
zem e, em muitos casos, agudizam as assime-
trias económicas de género, o que significa 
que as mulheres participam neste tipo de eco-
nomia informal mas têm, mais uma vez, pa-
peis subalternos, são elas que estão na base 
da cadeia de produção e distribuição, são elas 
que cultivam e tratam dos campos, que fazem 
de “correios de droga” transportando e estan-
do envolvidas no micro-tráfico, principalmente 
tráfico internacional como nos mostram os 
dados do SICAD, mas quem verdadeiramente 
rentabiliza com estes mercados são os ho-
mens.


