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Mulheres e redução de danos
Sumários temáticos do relatório “O Estado Global da Redução de Danos 2018”

Estima-se que as mulheres representem um terço dos 275 milhões de pessoas que usam drogas
globalmente. Existem relatórios consistentes de que as mulheres que usam drogas têm menos
acesso a serviços de redução de danos e estão expostas a um maior risco de infeção por VIH e
hepatite C do que os homens que usam drogas. Apesar desses relatórios, dados sólidos sobre
este assunto são escassos e a investigação científica sobre o uso de drogas e problemas de saúde
associados raramente produz informação sobre mulheres.
O Estado Global da Redução de Danos 2018 identifica uma série de questões e problemas
fundamentais observáveis em todo o mundo e que limitam o acesso das mulheres a serviços de
redução de danos, salientando também casos de boas práticas.

A FALTA DE SERVIÇOS DE REDUÇÃO DE DANOS SENSÍVEIS ÀS QUESTÕES DE GÉNERO
Os serviços de redução de danos em todo o mundo permanecem maioritariamente indiferentes
às questões de género ou, mais frequentemente, são orientados para os homens. Isto deixa
as mulheres sem apoio suficiente e os problemas específicos que possam enfrentar são mal
compreendidos.
A violência de género pode contribuir para a relutância de algumas mulheres em recorrer a serviços
de redução de danos. As mulheres que usam drogas têm maior probabilidade de serem vítimas de
violência de parceiros íntimos, violência de não parceiros e exploração sexual do que as mulheres
que não consomem drogas. Por exemplo, as mulheres que usam drogas na Indonésia têm até 24
vezes mais probabilidade de terem sido alvo de violência por parte de parceiros íntimos. Em alguns
casos, pode ser exigido que as mulheres frequentem serviços de redução de danos na presença dos
seus agressores.
Para as mulheres que usam drogas e são mães, são raros os serviços que aceitam crianças, mesmo
que as mulheres não tenham opção de participar sem elas. Isto tem sido documentado em serviços
de baixo limiar na Austrália, bem como em projetos residenciais e semi-residenciais na América
Latina que trabalham com mulheres consumidoras de cocaína.

RECOMENDAÇÃO: os serviços de redução de danos devem desenvolver-se no sentido de
disponibilizar espaços reservados apenas a mulheres. Isto pode significar instalações separadas ou
determinados horários dedicados ao atendimento de mulheres.
RECOMENDAÇÃO: Os serviços de redução de danos devem procurar responder às necessidades de
mulheres com crianças. Por exemplo, disponibilizando creches.
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ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO
Em todo o mundo, as mulheres que usam drogas enfrentam uma dupla estigmatização baseada
quer no seu género quer no seu consumo de drogas. As enraizadas normas sociais patriarcais,
em muitos contextos, levam a que mulheres, e especialmente mulheres que usam drogas, fiquem
relutantes em aceder a cuidados de saúde em geral. Mulheres grávidas e mulheres com filhos
enfrentam ainda maior estigma: em algumas jurisdições, o consumo de drogas, por si só, é motivo
para se perder a custódia dos filhos ou ser processada por abuso de menores.
As mulheres podem enfrentar discriminação direta por causa do seu género ao aceder a serviços
de redução de danos. Em alguns casos, profissionais de saúde têm recusado a mulheres o acesso
a terapêuticas de substituição opiácea, e tem-se verificado que as mulheres são mais suscetíveis
de serem sujeitas a quebras de confidencialidade ao acederem a serviços de redução de danos.

RECOMENDAÇÃO: os decisores políticos devem assegurar que mulheres que são mães não
sejam alvo de descriminação com base no uso de drogas.
RECOMENDAÇÃO: as mulheres que usam drogas devem ser envolvidas no planeamento dos
serviços de forma a minimizar o impacto do estigma. Providenciar formação aos profissionais
de saúde e empregar mulheres que desenvolvam trabalho de proximidade pode igualmente
contribuir para isso.

BARREIRAS À REDUÇÃO DE DANOS PARA MULHERES NA PRISÃO
As políticas de drogas punitivas têm um impacto desproporcional sobre as mulheres, e o
consumo de drogas e os delitos relacionados com drogas contribuem significativamente para o
encarceramento de mulheres em todo o mundo. Isto deve-se frequentemente às funções que
as mulheres desempenham no comércio da droga. Indicadores da América Latina mostram que
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as mulheres têm maior probabilidade de ocupar posições baixas no tráfico de drogas e maior
probabilidade de serem condenadas se forem a tribunal.
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Chart 1: 90% das mulheres reclusas na Indonésia e
nas Filipinas estão presas por delitos relacionados
com drogas
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Chart 2: 83% das sentenças penais aplicadas a
mulheres na Tailândia são por delitos relacionados
com drogas
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Quando as mulheres que usam drogas são detidas existe uma carência acentuada no acesso a
serviços de redução de danos. Em todo o mundo, apenas 54 países disponibilizam terapêuticas de
substituição opiácea em alguma prisão, e apenas 10 providenciam programas de troca de seringas
em alguma prisão. Isto é agravado pela ainda maior ausência de serviços em prisões femininas:
por exemplo, no Canadá, há registo de que a terapêutica de substituição opiácea é implementada
em menor escala nas prisões femininas

RECOMENDAÇÃO: os decisores políticos devem envidar esforços para assegurar que as
pessoas não enfrentem sanções penais baseadas no uso de drogas.
RECOMENDAÇÃO: as autoridades prisionais devem providenciar serviços de redução de
danos em prisões masculinas, femininas e mistas.
RECOMENDAÇÃO: As intervenções de redução de danos nas prisões devem ter como meta
os padrões de serviço e cobertura estabelecidos pela OMS, pelo UNODC e pela ONUSIDA.
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CASOS DE BOAS
PRÁTICAS E SERVIÇOS
DE REDUÇÃO DE DANOS
SENSÍVEIS ÀS QUESTÕES
DE GÉNERO
Muslim Education and
Welfare Association no
Quénia, Metzineres em
Espanha, Khaneh Khorshid
no Irão e COUNTERfit no
Canadá são só alguns
exemplos de organizações
que disponibilizam serviços
de redução de danos
adaptados especificamente
às necessidades de mulheres
e raparigas que usam drogas.
Os serviços providenciados
incluem grupos de apoio,
creches, serviços de saúde
sexual e reprodutiva, rastreio
e tratamentos para doenças
transmissíveis por via
sanguínea, apoio ao emprego
e à educação e terapêutica
de substituição opiácea.
A primeira sala de consumo
assistido no Canadá, Sister
Space, exclusivamente
para mulheres abriu em
Vancouver em 2018 e serviços
semelhantes, embora não
aprovados atualmente,
operam na Tunísia. Estudos
constataram que tais espaços
aumentam os sentimentos
de segurança, respeito e
dignidade entre mulheres que
usam drogas, particularmente
naquelas que vivenciaram
abuso físico ou sexual.
Há registo de programas de
troca de seringas exclusivos
para mulheres atuando no
Quénia, em Malta e no México,
entre outros. Um abrigo
exclusivo para mulheres
consumidoras de cocaína e
seus derivados é operado
pela Atitude no Brasil, dando
prioridade às mulheres
ameaçadas por violência, que
estão grávidas ou são mães.

