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Non poderíamos realizar este estudo, con plena satisfacción, sen a colaboración valente, e
sincera das 24 mulleres que fixeron as enquisas, e quen non só nos regalaron a súa percepción
sobre as dimensión de estudo, e a súa vida en palabras cheas de lucidez e soños, senón que
nos fixeron un agasallo fermosísimo ao compartir con nós retallos da súa vida.

Só podemos estarlle agradecidas, e para elas vai dedicada esta presentación.

“Non hai barreira, pechadura, nin ferrollo, que poidas impoñerlle á liberdade da miña mente”
Virxinia Wolf
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1.INTRODUCCIÓN.
XUSTIFICACIÓN e CONTEXTO DA INVESTIGACIÓN.
Un dos colectivos cos que Médicos do Mundo leva anos traballando é o das persoas en
situación de exclusión social, (entendemos a exclusión social coma un proceso acumulativo de
factores negativos que deixan fóra da vida social a persoa, e que vai unida a unha elevada
dificultade para superar a situación de marxinación, que inclúe a falta de ingresos,
debilitamento dos lazos sociais e familiares, estar fóra do mercado laboral, descenso da
participación social…) dende os centros de atención directa que ten en diversas provincias do
estado, e en particular, no centro de redución de danos na cidade de Vigo, aberto dende o
ano 2001. É un centro de baixa esixencia para persoas cun uso problemático de drogas, co
obxectivo de facilitar o acceso á rede sociosanitaria normalizada.
Cando cumprimos dez anos de intervención na cidade, pensamos na necesidade de
realizar un achegamento á parte da poboación que acode ao centro, e da que nunca se
realizou unha detección de necesidades: as mulleres en situación de exclusión social severa. Co
obxectivo de coñecer máis a súa realidade, de valorar a satisfacción dos recursos que ofrece
a asociación e, a percepción que teñen elas da súa propia situación e as posibles alternativas
para cambiala.
Cremos que é unha necesidade das institucións que traballan neste eido de acción
social avaliar o traballo realizado e, sobre todo, achegarnos á poboación que é o motivo da
nosa atención; dende esta perspectiva ábrese na asociación unha liña de investigación para
buscar o coñecemento e as posibles melloras nos obxectivos dos programas coma nas
actividades que se ofertan, para paliar as necesidades do colectivo das persoas en exclusión
social.
A súa situación de exclusión queda de manifesto nos diversos ámbitos da vida cotiá,
debido a que o limiar da pobreza na que se manteñen, incapacita en gran medida a
posibilidade de desenvolverse á hora de exercer dereitos básicos de acceso á sanidade, á
educación, ao desenvolvemento das competencias profesionais e a desenvolver unhas
relaciones sociais e familiares coas suficientes garantías de éxito.
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Ao tratarse dunha investigación nun marco moi concreto da poboación feminina en
Vigo, só atopamos un estudo que conteña dende a perspectiva de xénero a problemática da
exclusión social: o estudo da Fundación Érguete do ano 2010 que nunha das categorías que
presenta da realidade social feminina establece a de “sen teito”: e nesta categoría onde nós
queremos profundar para acadar un maior coñecemento da situación real.
Ademais deste estudo podemos contar con aspectos reveladores do informe que o
Valedor do Pobo fai das persoas sen fogar en Galicia, e contamos tamén cos estudos de
drogodependencias do Plan Municipal de Drogas de Vigo nos que se fai referencia á
categoría de poboación feminina para telos en conta no estudo.
De todo isto sacamos as seguintes características:
-Problemas de drogas: en consumo activo ou non/en tratamento ou non/consumos
esporádicos…
-Problemas psicopatolóxicos: en tratamento ou non/dificultades no desenvolvemento das
actividades diarias.
-Carencia das habilidades sociais básicas: autocoidados/xestión económica, convivencia,
normas sociais…
-Inmigrantes: comunitarias, regulares e irregulares.
-Sen apoio social, familiar ou escasos e/ou disfuncionais. Sen cargas familiares pero con fillos
-Enfermidade física: que incapacita ou non/require supervisión médica e control ou
non/necesidade de coidados específicos/tratamento ou non/adherencia o tratamento ou non.
-Desempregadas: de larga duración/sen primeiro emprego.
Coñecemos (segundo datos do Plan municipal de Drogas e do estudo bianual das
unidades de atención a drogodependentes), que o índice de consumo de sustancias por vía
inxectada é dun 13% de mulleres.
Para contextualizar o estudo e valorar a perspectiva cualitativa da investigación en
relación ás diversas percepcións que existen en materia de exclusión social consultamos
diferentes informes (ademais dos que xa mencionamos): Informes do Servizo de Igualdade da
Xunta de Galicia, onde se recollen datos sobre a estatística de violencia de xénero e trata de
persoas na comunidade; Informe do Ministerio de Sanidade, Política e Igualdade: pobreza
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entre la realidad y la percepción(2010)”, que sinala como grupos en risco para sufrir
pobreza, as mulleres, ser persoa con problemas de adicción, e/ou persoa sen fogar; tamén os
datos do euro barómetro do 2009, sinalan que un 26% da poboación cre que un factor de
pobreza é o consumo de drogas e un 6% sinala que ser muller xa é un factor de exposición a
unha situación de exclusión social.
Ante estes datos podemos partir da hipótese de que a situación de exclusión social se
agravase pola súa condición de ser muller e de consumidora de drogas (xa que a percepción
social é negativa sobre o consumo de sustancias tóxicas).
Dende a intervención constatamos que as mulleres coas que traballamos, atópanse
nunha posición aínda máis vulnerable, sendo maior tamén, o risco para a súa saúde física e
mental.
Ás problemáticas comúns a homes e mulleres, súmase a falta de recursos específicos
para elas, a non incorporación da perspectiva de xénero nos que xa existen, o que supón un
menor acceso e menor adherencia a programas/tratamentos: escaso número de camas nos
albergues da cidade( unha por cada cinco) que son de titularidade relixiosa, e existindo só
unha cama para desintoxicación hospitalaria…; a violencia verbal, física e sexual nalgúns
casos coa que debe convivir, as relacións de dependencia coa parella froito da busca de
protección, sustento… son varios factores que comentan na entrevista inicial de ingreso o
recurso.
Unha das preocupacións do equipo de intervención e das persoas voluntarias é, polo
tanto, coñecer con profundidade cal é a vivencia actual das mulleres e cal a súa percepción,
así como, coñecer que valoración fan de si mesmas e sobre todo, coma se senten e que
alternativas valoran de posible mellora da súa situación.
Tamén outra preocupación é achegarse ao colectivo coa idea de xerar un
coñecemento que poida servir a mellora da atención do recurso e o empoderamento do
colectivo de mulleres.
As mulleres en situación de exclusión social e sen fogar, pode ser moi variada e xorden
diferentes interrogantes:
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-Como lles inflúe o ser muller no acceso aos recursos?
-Cal é o peso da adicción na situación de PSH ?
-Como senten elas a adherencia aos seus tratamentos?
-Teñen unha participación activa no coidado da súa saúde?
-Como perciben as profesionais que as atendemos?
-Como lles inflúe a súa situación no ámbito do emocional?
-Cales son as súas preocupacións ou necesidades que non están cubertas?
-Cales son os servizos que elas porían en marcha?
Co obxectivo de achegarnos dun xeito formal e estruturado, que sirva para a recollida
de información, do que despois se extraia información que se poida ter en consideración,
pensamos recoller a súa opinión, a súa experiencia nas situacións de rúa e a súa vivencia, e
realizar un estudo cuantitativo, pero tamén cualitativo en base a entrevistas individuais que
nos poidan achegar os datos que buscamos.
Ao mesmo tempo que pretendemos achegarnos ás necesidades particulares ou xerais
da súa situación, e as ideas que formulan para corrixilas e facelas participes do seu propio
proceso.
Seguindo as recomendacións do Valedor do Pobo no informe do 2008 sobre persoas
sen fogar, sinalase a pertinencia de realizar investigación non só coas persoas que acoden
aos servizos socio sanitarios senón a estes mesmos, para coa súa avaliación incrementar as
competencias adecuadas que reduzan a vulnerabilidade das persoas e, ao mesmo tempo,
sexan capaces de potenciar o individuo, co que o obxectivo dobre do estudo: obter
información sobre a poboación en si mesma e sobre a súa valoración do recurso estará
cumprido.
Tamén teremos en conta para a pertinencia do estudo as declaracións vinculantes no
estado, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, das Nacións Unidas, que no seu artigo
25, alínea 1.ª di: “Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure, así
como á súa familia, a saúde e o benestar e, en especial a alimentación, o vestido, a vivenda,
a asistencia médica e os servizos sociais necesarios; ten así mesmo, dereito aos seguros no caso
de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, vellez ou outros casos de perda dos seus
medios de subsistencia por causas independentes da súa vontade”
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De parecido contido é a declaración que contén o Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais, ratificado por España dende abril do 1997, é o seu artigo 11
sinala: “O dereito de toda persoa a un nivel adecuado para si e a súa familia, incluso
alimentación, vestido e vivenda adecuados, e a unha mellora continua das condicións de
existencia, imponse, tamén, o deber dos estados parte a tomar as medidas apropiadas para
asegurar a efectividade deste dereito, e recoñecer para tal efecto a importancia esencial da
cooperación internacional fundada en el libre consentimento“.
Así mesmo, o pacto failles unha chamada de atención aos estados para que poñan
especial interese na adopción de medidas inmediatas tendentes a lograr os obxectivos
perseguidos, e atender especialmente a aqueles grupos sociais menos favorecidos, entre os
cales podemos sinalar as mulleres.
Non podemos esquecer o tratarse dun estudo aplicable á muller das recomendacións
da Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, no
seu artigo 1: “Para os efectos desta convención, a expresión “discriminación contra a muller”
denotará toda distinción, exclusión ou restrición baseada no sexo que teña por obxecto o
resultado menoscabar ou anular o recoñecemento, goce o exercicio pola muller,
independentemente do seu estado civil, sobre a base da igualdade do home e a muller, dos
dereitos humanos e as liberdades fundamentais nas esferas política, económica, social, cultural
e civil ou en calquera outra esfera. “Absterse de incorrer en todo acto ou práctica de
discriminación contra a muller e velar por que as autoridades e institucións públicas actúen de
conformidade con esta obriga”; o seu artigo 3: “Os estados partes tomarán en todas as
esferas, e en particular nas esferas política, social, económica e cultural, todas as medidas
apropiadas, incluso de carácter lexislativo, para asegurar o pleno desenvolvemento e
adiantamento da muller, co obxecto de garantirlle o exercicio e o goce dos dereitos humanos
e as liberdades fundamentais en igualdade de condiciones co home”.
Así mesmo facer referencia á Convención de Beijing de 1995 no seu artigo 9: que nos
fala de “garantir a plena aplicación dos dereitos humanos das mulleres e das nenas como
parte inalienable, integral e indivisible de todos os dereitos humanos e liberdades
fundamentais”, como o seu artigo 19 que sinala ´que “ é indispensable deseñar, aplicar e
vixiar a todos os niveis coa plena participación da muller, políticas e programas, entre eles,
políticas e programas de desenvolvemento efectivo, eficiente e sinérxicos que teñan en conta o
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xénero, e contribúan a promover a potenciación do papel e adiantamento da muller”.
En relación coa normativa estatal, resulta aplicable, en primeiro lugar, a Constitución
española que establece, como principios reitores da política social e económica, o deber de
asegurar a protección social, económica e xurídica da familia (artigo 39.1); o de promover as
condicións favorables para o progreso social e económico e para unha distribución da renda
rexional e persoal máis equitativa nun marco dunha política de estabilidade económica (artigo
40.1); ou de manter un réxime público de Seguridade Social para todo os cidadáns que
garante a asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade,
especialmente en caso de desemprego (artigo 41) o de promover o benestar dos cidadáns
durante a terceira idade mediante un sistema de servizos sociais que atendan os seus
problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio (artigo 50), e sobre todo, o principio
reitor consagrado no artigo 47 é fundamental para o tema que nos ocupa que di: “Todos os
españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos
promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo
ese dereito regulando a utilización do solo de acordo o interese xeral para impedir a
especulación. A comunidade participará na plusvalía que xere a acción urbanística dos entes
públicos”
E non podemos rematar sen facer alusión aos obxectivos do Milenio, agora mesmo,
constitúen a axenda de desenvolvemento das Nacións Unidas como das organizacións
internacionais, con todas as dúbidas que nos poidan transmitir o seu cumprimento nas datas
previstas co orzamento destinado, na temática que nos ocupa temos que sinalar como
referentes entre todos o obxectivo número 3: “Promover a igualdade entre os xéneros e a
autonomía da muller” e o obxectivo 6: “Combater o vih/sida, o paludismo e outras
enfermidades “
E por último, co que respecta a normativa autonómica sinalar que en virtude do
previsto no artigo 148.1 da Constitución española, o Estatuto de autonomía de Galicia ( artigo
27.23) recolleu a competencia exclusiva en materia de asistencia social e vivenda o que lle dá
lexitimidade en todos os aspectos institucionais que sexan da súa exclusiva, polo tanto é
competencia da autonomía o desenvolvemento de leis que faciliten os obxectivos perseguidos,
como é a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, nos artigos 25 e
26 encoméndalles aos concellos determinadas competencias en materia de vivenda e servizos
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sociais.; Lei 13/2008 de decembro de servizos sociais de Galicia, que regula de xeito
exhaustivo os aspectos básicos dos servizos sociais da comunidade establecendo un réxime de
responsabilidade pública para a esfera dos servizos sociais .
No que se refire ás competencias das entidades locais, fíxanse uns servizos mínimos
segundo o decreto 240/1995 do 28 de xullo, cos obxectivos de regular os servizos sociais de
atención primaria e que deberían quedar garantidos polos concellos e a posibilidade de que
poidan desenvolver actividades municipais complementarias de outras administración públicas.
Temos que engadir que no caso que nos ocupa as mulleres sen fogar, ningunha das
directrices mencionadas se cumpre, xa que nin dende o desenvolvemento autonómico nin
municipal xestionan os recursos adecuados para este colectivo.
E polo que se refire a asociación temos que sinalar para rematar que no compromiso
ético de Médicos do Mundo coa promoción da igualdade de xénero convén destacar o
compromiso articulado no Plan estratéxico da asociación 2007/2010: “Comprometémonos a
incorporar a perspectiva de xénero nos novos proxectos das delegacións que configuran a
Rede Internacional de Médicos do Mundo, así como a revisar os que xa están en marcha e a
realizar, en consecuencia, as oportunas modificacións”.
De acordo con isto, no noso traballo debemos outorgarlles unha importancia
substantiva aos dereitos humanos e a perspectiva da igualdade de xénero, pois forman parte
do mandato reflectido nos estatutos da asociación, en concreto, no artigo 2 sobre os fins, e no
artigo 3.4, refírese “a promoción dos dereitos humanos”, e no punto 6 a “ promover a
corresponsabilidade entre homes e mulleres por un desenvolvemento social equitativo”
Polo tanto, o obxectivo da nosa investigación é dobre, por un lado, perséguese
adquirir coñecemento sobre situación e percepción que teñen as mulleres que están na rúa e,
polo outro, recoller as posibles propostas de mellora do servizo de MdM.
A pregunta de investigación sería por tanto, Como perciben as mulleres que

sofren exclusión social severa a súa situación actual?
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2. OBXECTIVOS.
Obxectivo xeral:
Coñecer a realidade da muller en situación de exclusión social e as variables
diferenciais respecto dos homes que poidan influír neste proceso.

Obxectivos específicos:
1 Comparar a realidade das mulleres consumidoras das non consumidoras, así como daquelas
que acoden ao CEREDA coas que non son usuarias dos servizos de MDM.
2 Analizar as causas polas que algunhas mulleres non acceden o recurso de MDM e que unha
vez que acceden non participan activamente nas actividades.
3 Determinar o nivel de autoestima das mulleres usuarias de MDM e o seu autoconcepto.
4 Coñecer a rede informal ou formal de supervivencia das mulleres en exclusión social.
5

Detectar

posibles

vulneracións

de

DDHH,

discriminacións

ou

carencia

de

recursos/programas/tratamentos que poidan darse na rede sociosanitaria.
6 Coñecer as fortalezas e as debilidades dos programas de MDM en canto á perspectiva de
xénero.
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3. MUESTREO.
Para determinar o perfil sociodemográfico:
1 Datos de usuarias participantes na entrevista individual concertada entre marzo e
maio de 2011.
Para os demais obxectivos e datos:
2 Mulleres usuarias do CEREDA entre os meses de investigación (marzo-maio) que
accedan a participar no estudo.
3 Convocatoria aberta través da difusión do estudo a través das propias actividades
dirixidas a mulleres do CEREDA (organízase un obradoiro para mulleres en marzo do que se
espera poder facer captación de participantes) e a invitación persoal das técnicas do servizo
as mulleres que acudan durante ese período de tempo.
Unha vez rematen as entrevistas (por saturación

da mostra), farase unha sesión

conxunta coas participantes que queiran para validar a información que se recolla nas
entrevistas persoais.

Variables de idade e procedencia:
-Idade: 18/28- 29/39- 40/50- 51/61- + de 62.
-Procedencia: nacional/comunitaria/extracomunitaria.
-Colectivo principal e secundario: consumidora, non consumidora, inmigrante, muller prostituída
etc.
1. En relación coa súa situación persoal:
-onde viven: chupano- casa ocupada, aluguer, albergue, rotatorio…
-se contan con apoio: familiar/social/financeiro: por prestación( RISGA, AES, subsidio de
desemprego...) por traballo.
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2. En relación cos tratamentos que demandan:
-Acceso aos tratamentos: deshabituación; farmacolóxicos; ingresos hospitalarios; apoio
emocional…
-En caso de tomar tratamento: cal é a adherencia/dificultades.
-Acceso aos centros de saúde e aos profesionais.
3. Percepción das persoas cara a elas:
-Relacións familiares/persoais.
-Profesionais da saúde/atención social.
-Posibilidades de realizarse nas súas expectativas: laborais/sociais e académicas/de acceso
á vivenda…
4. En relación co recurso de atención:
-Que recursos/actividades botas de menos.
-Que é o que as motiva a seguir vindo.
-Como se senten ao acudir ao centro de atención.
-Que cambiarían/manterían.
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4. TÉCNICAS NA OBTENCIÓN DE DATOS.
Eliximos a entrevista individual como técnica principal para á obtención de datos xa
que consideramos que é a máis adecuada para o noso propósito tratándose dunha técnica
conversacional cun profesional que busca coñecemento para contribuír a un diagnóstico social
ou tratamento social.
Somos conscientes que o estudo ten un límite debido por un lado á posible saturación
da mostra, en relación con algunha categoría deseñada pero tamén que ao desenvolverse nun
ámbito moi pequeno e cunha poboación moi determinada os datos son significativos só para
esa poboación de estudo; pero lembramos que a investigación cualitativa non busca
extrapolar os datos senón achegarse de xeito profundo ao campo de estudo que persegue, e
nese ámbito, cremos que non xurdirán problemas éticos con relación ás entrevistadas e que
non teremos límites a poder executar todas as fases de investigación.
A técnica da entrevista entendemos que nos permite achegarnos perfectamente ao
propósito da investigación e a análise de datos farémola a través da análise do contido coa
valoración das achegas dos dous grupos de mulleres que diferenciamos.
Tamén usarase un cuestionario estruturado para recoller os principais datos
cuantitativos do estudo.
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5. EXEMPLO DE ENTREVISTA.
A continuación expoñemos un posible borrador do guión da entrevista; hai que ter en
conta que simplemente é un exemplo das posibles preguntas que se farán, en toda entrevista
persoal inflúen outras variables como é a atmosfera e a relación que se estableza entre a
entrevistadora e a entrevistada, as preguntas poden cambiar de orde ou non realizarse por
non ser pertinentes ou a entrevistadora valorar que non é necesario; tamén sinalar que como
moitas das preguntas pode considerarse que lles afectan a áreas persoais e privadas e que
as persoas poden sentirse vulnerables, deixase o criterio da entrevistadora como incluír esas
cuestións e abordar as diferentes áreas segundo se comporten as entrevistadas.
Tamén se establece como protocolo para seguir o ofrecemento de realizar a charla en
gravación de vídeo, se a persoa non accede, farase en gravadora de voz para despois
poder facer a transcrición desta sen dificultades, e que a entrevistadora poida ter a
oportunidade de ofrecer unha escoita activa e a contención emocional necesaria se é o caso.

Boas tardes/ Bos días:

Sabes que estamos aquí para falar sobre a túa situación como che contamos cando fixamos o
día da entrevista: a nosa idea é recoller a opinión da maioría das mulleres que vides a MDM para
coñecer de primeira man como vos sentides nesta situación, como vivides o día a día, en que pensas,
que che gustaría facer senón estiveras nesta situación, que problemas atopas con relación a
tratamentos, facer pola vida etc., en fin, que falemos un pouco máis de todo o que che preocupa, e
que idea tes ti que ten a sociedade da vosa situación; tamén me interesa que me contes como
percibes ti MDM, que é o que che agrada, se o hai, o que votas en falta, que cambiarías etc.

Sabes que todo o que me contes é confidencial, e que ademais de ti e eu ninguén vai saber
que é o que ti fales, porque é anónima: interésanos a posibilidade de valorar dun xeito eficaz e contar
coa túa opinión cal é realmente a situación da muller na rúa da cidade; sabemos que hai poucos
recursos, pero interésanos, sobre todo, como é a vosa vivencia e se dende MDM estamos cumprindo
cos obxectivos dos proxectos que levamos a cabo.
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Se che parece, a enquista vaise gravar en vídeo, para poder ter despois todo o que falamos,
non imos usar as imaxes sen o teu permiso, e para que hoxe poidamos charlar sen que eu teña que
estar pendente de apuntar nada, se non queres o que si vou facer é gravar a voz, de acordo?

Antes de comezar lembra que se estas cansada, ou hai algunha pregunta que che custa
contestar, podemos facer unha parada ou seguir e tomar unha infusión/ café/ bolos que están na
mesiña e continuar...e se non temos tempo a rematar hoxe, quedamos para outro día; tamén che
lembro que tes dereito á remuneración por facer este esforzo.
Algunha pregunta? Estas acordo? Paréceche que comecemos?

0 Datos persoais:
Cóntame que idade tes e de onde es.

1 Con relación á súa situación persoal:
Cóntame onde vives e dende cando vives aí (…)
En que situación está a vivenda(…)
Que adoitas facer durante o día (…)
Dime se tes axuda dalgún tipo? Económica? Ou quizais apoio familiar? Tes relación con alguén da túa
familia, amigos?, se vives con alguén: sénteste máis segura?
Que é o que sentes con relación aos teus familiares cal é o seu papel na túa situación actual?

2 Con relación aos tratamentos que demandan:
Contáchesme que estabas así por non atopar traballo e ter unha relación co que foi o teu compañeiro,
non sei se quererías ter algún apoio, ademais do CEREDA, acodes a algún dispositivo de muller?
Grupo?
Coñeces a túa situación de saúde, tes algunha infección/ que é o mais difícil de convivir co
VIH/hepatite/ esquizofrenia/ asma/ heroína/alcohol?
Que crees que é o que che quitou ou que che deron as drogas/ rúa/ enfermidade?
A relación coa túa medicación como é/ cústache tomala?

3 Percepción das persoas:
Cóntame como te sentiches a primeira vez que lle contaches a alguén que te prostituías/ consumías/
estabas enferma/ que vives na rúa.
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Como che gustaría que reaccionara a xente cando o contas?
Que é o que mais medo che dá de contarlle a túa situación a alguén?
Que crees que necesitarías para poder conseguir as metas que te propós?

4 Con relación ao recurso de atención:
Dime para que acodes ao CEREDA; sénteste ben cando vas alí; que experiencia positiva podes
contarme/ e algo negativo que quixeras compartir comigo.
Que che gustaría que se fixera no CEREDA para mellorar a túa situación?
Consideras que se ten en conta as mulleres no recurso(…)
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6. TÉCNICA DO ANÁLISE.
Para a análise dos datos unha vez obtidos, e rexistradas as enquisas, usaremos a
técnica da análise temática, para obter un significado relevante coa problemática que
estamos estudando. Describiremos de forma obxectiva e sistemática o contido do discurso
rexistrado: estruturaremos diversas dimensións segundo a estrutura deseñada e os diferentes
perfís das mulleres do estudo.
1 Fase de descubrimento:
-Lectura repetida do texto.
-Primeiras intuicións, temas, interpretacións e ideas.
-Redacción de memorandos.
-Busca de temas emerxentes.
-Temas de conversación, vocabulario, actividades recorrentes, significados, sentimentos…
2 Elaboración de tipoloxías segundo esquema de clasificación das propias investigadoras:
-Desenvolvemento de conceptos e proposicións teóricas.
-Lectura do material bibliográfico.
3 Codificación:
-Desenvolvemento de categorías de codificación.
-Codificación de todos os datos tanto os positivos como os incidentes negativos.
4 Creación dun marco explicativo ou mapa de significados:
-Relativización dos datos.
-Interpretación no contexto en que se recolleron.
-Explorar se os datos foron solicitados ou espontáneos.
-Buscar a influencia da investigadora sobre o escenario.
-Buscar outras persoas ou aspectos influíntes.
-Diferenciar datos directos de indirectos (inferencias).
-Identificar as fontes (un só informante, varios…).
-Identificar os nosos propios supostos.
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5 Codificación axial: busca de relacións entre categorías.
-Propiedades das categorías.
-Patróns repetidos.
-Condicións acción/interacción.
-Saturación das categorías.
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7. CRONOGRAMA.
XANEIRO/FEBREIRO 2011
-Documentación e análise das fontes bibliográficas.
-Deseño do estudo e da enquisa estruturada.
-Proba da enquisa.
MARZO 2011
-Convocatoria do estudo (carteis no centro/aviso ás mulleres).
-Concertar enquisas definitivas.
ABRIL 2011
-Enquisas programadas.
MAIO/XUÑO 2011
-Análise dos datos obtidos.
XUÑO/DECEMBRO 2011
-Difusión e presentación do estudo: SEISIDA. 15-17 xuño. Zaragoza.
-Xornadas REDUCCIÓN RISCOS/DANOS: DROGODEPENDENCIAS E EXCLUSIÓN SOCIAL.
REFLEXIÓNS DENDE A EXPERIENCIA. X Aniversario MDM VIGO.
XANEIRO/FEBREIRO 2012.
- Publicación do estudo.
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8. ORZAMENTO.

Valórase dende o equipo técnico de investigación, que é preciso gratificar
economicamente a participación nas entrevistas individuais, xa que somos conscientes de que
imos tratar temas especialmente dolorosos e íntimos e que non se lle vai a dar una resposta
profesional, posto que o obxectivo desta é unicamente a recompilación de datos (sen prexuízo
de que poida ser derivada posteriormente ao equipo do CEREDA para que interveñan na
situación). Así mesmo, tamén entendemos que estamos ocupando un tempo do seu día que elas
adoitan necesitar para “facer pola vida”.
Tendo en conta que para a realización do estudo non hai gasto de persoal nin de
infraestrutura e material posto que contamos co apoio do propio proxecto CEREDA
(instalación, consumibles, outros gastos) e que as persoas responsables do estudo son
voluntarias, o orzamento económico quedaría como segue.

Bolsas de participación nas entrevistas:
Número de mulleres participantes: 24
Importe das bolsas: 20 € por entrevista.
Total: 480
Bolsas da sesión grupal final de validación:
Número de mulleres participantes: 6
Importe bolsas: 10 € a sesión (é sesión única)
Total: 60

TOTAL ORZAMENTO: 540 €
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9. CONCLUSIÓNS FINAIS.
PERFIL DA MULLER EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL NO CEREDA:
Análise cuantitativa.
En canto ao perfil xeral podemos concluír que a muller que acode ao CEREDA é
española, de entre 30 e 50 anos (40 anos de media), cunha problemática de drogas que
inflúe de maneira principal no seu proceso de exclusión. Vive en parella e ten fillos/as. Cobra
unha prestación social menor de 400 €/mes, vive nunha vivenda alugada ou ocupada e está
en situación de desemprego. Dispón de tarxeta sanitaria.
Se facemos unha análise máis pormenorizada dos datos, a realidade cuantitativa que
resulta do estudo é o seguinte:
Das 24 mulleres entrevistadas e tendo en conta a PROBLEMÁTICA PRINCIPAL POLA
QUE ACODEN AO PROGRAMA CEREDA, 18 acoden polo consumo de drogas (75%), 5 por
problemáticas derivadas principalmente da Exclusión social-“persoas sen fogar” sen
problemáticas de consumo (21%) e 1 muller pertence a outros colectivos (prostitucióninmigración) sen determinar especificamente (4%).
En canto á análise do colectivo secundario, 8 pertencen á categoría de Exclusión
Social-“sen fogar”, 5 mulleres son inmigrantes, 1 está recollida como colectivo “prostitución” e
1 muller manifesta consumos de drogas sen ser esta a súa problemática principal.
Se cruzamos os datos de colectivo principal e secundario, o resultado obtido é que de
24 mulleres un 80% das que chegan ao CEREDA son por razóns derivadas dun consumo
problemático de substancias, un 20% desas 24 son persoas en situación de exclusión socialsen fogar e sen problemática de drogas, outro 20% do total son inmigrantes e un 4% tanto
doutros colectivos como de prostitución.
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Colectivo Principal

4%
21%
Drogas e Exclusión Social
Exclusión Soc sen problemas
drogas

75%

Otros/ Prostitución/inmigración

A IDADE MEDIA das participantes é de 40 anos e medio, distribuidas nas franxas
mostradas no gráfico seguinte.
Idade Por Intérvalos
12
10

10

10

8
Menores 30anos
entre 31 e 40

6

Entre 41 e 50
4

Máis de 51

3
2

2

0
Idade
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En canto a NACIONALIDADE E SITUACIÓN ADMINISTRATIVA das mulleres, o 67% (16)
son de nacionalidade española. Do resto, 5 son comunitarias (21%), 1 ten permiso de
residencia e de traballo, 1 só de residencia e 1 muller está en situación irregular.
Nacionalidade- Situación Administrativa

4%

4% 4%

Española
Comunitaria

21%

Permiso Residencia e Traballo

67%

Permiso Residencia, NON
traballo
Situación Irregular

Segundo o seu ESTADO CIVIL, o 67% das mulleres están solteiras. Duas están casadas
(8%), cinco están separadas ou divorciadas (21%) e unha é viúva (4%).
A MEDIA DE FILLOS/AS por muller é de 1,7. Con máis detalle, os resultados obtidos
son que 5 non teñen fillos/as, 6 teñen un/ha, 6 teñen dous, 4 teñen tres, 2 teñen catro e 1 ten
cinco.

6
6
5

6

5

5
4

1 Fillo/a

4
3

Sen Fillos/as

2 Fillos/as
2

2

3 Fillos/as
4 fillos/as

1

5 Fillos/as

0
nº fillos/as por muller
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Na determinación do NIVEL DE ESTUDOS ALCANZADOS, o 54% (13) das
entrevistadas teñen estudios secundarios. O 20% (5) remataron os estudios primarios.

Do

resto, duas no teñen estudios, duas posúen estudios a nivel universitario y outras duas dispoñen
de certificado de Formación Profesional (9% cada cual).
Se analizamos en qué SITUACIÓN LABORAL se atopan, 19 das participante (80%)
están desempregadas. Outras 4 son pensionistas (16%) e a última (4%) é a única activa.
Segundo os INGRESOS MENSUAIS das mulleres participantes, 8 dun total de 24
(33%) non teñen ningún ingreso. 2 mulleres ingresan entre 0 e 300€. 12 mulleres cobran
entre 301 e 600€ o que representa o 50% do total (a ter en conta que ningunha prestación
das que perciben é maior de 400eu/mes ainda que este marcador pode dar lugar a erros de
interpretación). 1 ten ingresos entre 601 e 900€, e outra cobra entre 900 e 1200€.

1
1

901 a 1200
601 a 900

Ingresos Mensuais

12

301 a 600
0 a 300

2

Sen Ingresos
8

0

2

4

6

8

10

12

14

Como comentábamos o 33% no ten ningunha fonte de ingresos. Outro 33% recibe
unha prestación social (RISGA ou outras do sistema de Servizos Sociais). El 20% recibe una
PNC. As tres últimas distribuénse en: ten un contrato de traballo (1), axuda familiar (1) ou
reciben axuda de familiares ou amigos/as (1).
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Na determinación do TIPO DE VIVENDA das participantes, os datos obtidos son que o
8% non dispoñen de ningún tipo de vivenda.

Marioritariamente, viven en réxime de

alugamento: casa- piso ou habitación (30%) ou nunha casa ocupada (25%). Un 8% viven
na vivenda familiar, tamén un 8% viven nunha pensión, e o 17% viven nun recurso social
(albergue, casa acollida, etc) ou institución. Tan só 1 vive nunha vivenda en propiedade.

Tipo vivenda

17%

8%

Sen vivenda Vivenda
30%

Alquiler Vivenda en
Propiedade Vivenda

25%

Familiar Pensión
8%

8%

4%

Vivenda Ocupada
Recurso Social- Institución

Consideramos que tamén era importante reflectir con quén CONVIVEN. A

maioría (42%)

vive ca sua parella. O 12% viven soas, outro 12% viven ca familia. O 16% viven nunha
institución/ recurso social, e outro 12% viven ca parella e familia. Só 1 muller vive con
amigos/as.
Por último recollimos a POSESIÓN OU NON DE TARXETA SANITARIA como posible indicador
de dificultades no acceso e disfrute do Dereito a Saude. A gran mayoría (88%) teñen a
tarxeta sanitaria en vigor (a ter en conta que son mulleres referenciadas no programa
CEREDA onde é prioridade a intervención na xestión de cartilla sanitaria cando no se posúe).
Do resto, 2 a están tramitando, e só 1 non a ten.
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DIMENSIÓNS DAS MULLERES DO CEREDA: Análise cualitativo.
Dimensiones privadas /íntimas da muller:
AUTOESTIMA
Aínda que é certo que na estrutura da entrevista se recollían ítems específicos para a
valoración da autoestima, finalmente desbotáronse na análise dos datos obtidos porque non
foron un instrumento adecuado de medición: era sinxelo darlle a resposta “correcta” á
entrevistadora, non tiña adecuados ítems de control, non é unha proba estandarizada e
nalgúns casos a formulación daba lugar a erros de interpretación. Por todo isto, os datos
obtidos nesta epígrafe son o resultado do análise da globalidade da entrevista e da relación
dalgunhas respostas co autoconcepto e a valoración que cada muller fai de si mesma e o
sentimento que lle provoca.
A maioría das mulleres do estudo comentan ter un unha
autoestima normal ou media, pero a extracción que se obtén das
respostas ao longo de todo o estudo, permítenos deducir que realmente o
nivel de autoestima e o autoconcepto que elas teñen de si mesmas, é
baixa. Esta ademais vese reforzada negativamente por pensamentos de
fracasos e pola imposibilidade de recuperar parcelas perdidas, así como

“Doume

noxo

e

síntome

sucia”;
Participante n.º 2.

“Creo que son moi reservada,
estou cerrada a todos e a todo”
Entrevistada n.º 10.

a necesidade de recoñecemento exterior.
AUTOCOIDADOS
En xeral, non existe a conciencia da necesidade de autocoidados persoais e de saúde,
pero a análise que podemos facer destes é limitada por non ser unha dimensión recollida
adecuadamente na estrutura da entrevista realizada.
Valoración xeral do seu estado de saúde:
A maior parte das mulleres manifestan que o seu estado de saúde, en xeral, é moi
malo. Case todas as mulleres están a tratamento na Unidade de Saúde Mental e 17 reciben
asistencia e tratamento na UAD. En ambos os casos, falamos de tratamentos de longa
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duración, pero sen cambios na súa percepción da problemática ou enfermidade, o que vai a
influír negativamente na súa adherencia ao tratamento e recursos
Existencia de axenda de saúde:
Aínda que case todas as mulleres manifestan ter un certo control do seu estado de
saúde en xeral, a maioría non acoden a revisións xinecolóxicas nin valoran a necesidade de
acudir ao médico, salvo cando se atopan mal. Mantense polo tanto a
crenza de que a saúde é equivalente a “non enfermidade”, non tendo en

“Antes si, coidábame máis,

conta o papel preventivo e de mantemento da saúde.

agora realmente déixome ir”.
Entrevistada n.º 9.

Coñecemento previo e posterior da VIH e do estado serolóxico:
Tras a análise dos resultados obtidos, entendemos que esta subdimensión da realidade
da muller entrevistada, tiña que ser reestudada con máis profundidade, e ter unha epígrafe
propio na estrutura da entrevista, xa que na actual estrutura non está recollida
convenientemente. Os datos de prácticas de risco, de descoñecemento e de non prevención
foron maiores do que esperabamos e cremos que certamente, o estudo fraquea neste ámbito.
En todo caso, non queremos deixar de mencionar a vivencia e o significado que o VIH
pode ter para as mulleres, tanto no momento do diagnóstico como na posterior convivencia
coa infección e que van a influír determinantemente na evolución, adherencia ao tratamento,
sentimentos e estado emocional etc.
Por último resaltar que da totalidade de mulleres entrevistadas, 8 conviven co VIH, das
cales 6 ademais están coinfectadas pola VHC. Das restantes, 7 son portadoras da VHC e 2
descoñecen o seu estado serolóxico aínda que afirman que mantiveron prácticas de risco.

Prácticas de risco:
Existe unha constatación de existencia de prácticas de risco en 19 de 24 mulleres que
sumado ao descoñecemento, en xeral, do seu estado serolóxico e xinecolóxico actual, revela a
importancia de seguir traballando prioritariamente na intervención sanitaria dende o enfoque
de redución de riscos, e ofrecer un servizo de información veraz e axeitada e unha orientación
individualizada, acompañamento no proceso cando sexa necesario e facilitar o acceso a
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material preventivo (preservativos femininos e masculinos).
Adherencia ao tratamento, fármacos e apoio terapéutico:
Case todas as mulleres refiren seguir adecuadamente as súas citas e prescricións
médicas e terapéuticas, valorar que o trato persoal é o que mais lles inflúe á hora de seguir
ou non as pautas e acudir aos recursos. É certo que si se reflicten algúns abandonos de
tratamento por cansazo e aburrimento das pautas sen acadar obxectivos visibles, polo que
supón de “afrontamento de ter unha enfermidade” e por malas relacións cos/coas
profesionais.
Por último, resaltar a petición de numerosas mulleres de que existan máis tratamentos
baseados no apoio terapéutico e non só no farmacolóxico.
“cando non a tomo sinto que podo facer unha vida normal e que non pasa nada. Cando a tomo, sinto
que teño VIH e non teño unha vida normal e síntome mal”.
Entrevistada n.º 2.

Relación do consumo de drogas e a súa situación actual:

“É moi diferente estar enganchado que so vives para iso, que estar intentando sair desa situación”.
Entrevistada nº 7.

Das mulleres entrevistadas que son consumidoras en activo de drogas, aparecen tres
variables significativas:
1. escaso apoio nos tratamentos que cambien os hábitos e traballen o consumo,
ademais do apoio farmacolóxico: existe un mantemento dos mesmos hábitos,
ritmos, e situacións vitais anteriores á entrada nas UAD, o que elas relacionan co
fracaso ou debilitamento nos seus procesos de recuperación.
2. Nas consumidoras en activo existe un maior grao de dificultade para conciliar os
cambios pola súa situación de consumo/exclusión social.
3. Existe unha valoración moi negativa do seu consumo como factor de exclusión
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social, perda de saúde en xeral, perda de relacións sociais etc.
4. Existe unha valoración moi negativa do seu consumo como factor de exclusión
social, perda de saude en xeral, perda de relacións sociais, etc.

SAUDE MENTAL
Os datos obtidos tras as entrevistas con relación á saúde mental das mulleres en
situación de exclusión social, reflectir altas taxas de incidencia de trastornos de ansiedade
e/ou depresión asociados a sucesos de abusos/violencia e a situación da rúa, especialmente,
e ao paso por prisión e polo exercicio da prostitución nalgúns casos.
En relación con todo isto, convén resaltar a alta taxa de intentos de suicidio que se
mostran nos resultados obtidos.
“Non me gusta falar destas cousas, estou descontenta comigo mesma, desconténtame tener que
falar destas cousas”.
Entrevistada n.º19.

DEREITOS SEXUAIS E REPRODUCTIVOS
Existe unha total inexistencia de goce e acceso dos dereitos sexuais e reprodutivos das
mulleres entrevistadas: moitas enfrontáronse a maternidades frustradas, non desexadas e
difíciles.

“gustaríame decidir querer ter un
fillo”
muller con tres fillos/as e un
aborto. Entrevistada n.º 11

É relevante a elevada taxa de interrupcións voluntarias
do embarazo e embarazos non desexados. Falamos que
de 24 mulleres, 19 non planificaron os seus embarazos e
todas as mulleres do estudo, excepto unha, tiveron algún
aborto nun intervalo que vai dende 1 ata 12.

Neste mesmo análise dos datos obtidos, explicamos máis adiante como a maternidade,
a familia e, en especial, a relación cos/coas fillos/as, é un dos piares fundamentais para as
mulleres entrevistadas. En moitos casos é a única meta e expectativa vital e o motor
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motivacional para o cambio e superación da súa situación. Existe un sentimento de
maternidade moi presente e vivo confrontado coa realidade de que só 4 das 11 mulleres do
estudo que teñen descendencia, viven ou teñen relación cos/coas seus fillos/as. Así mesmo, en
ocasións, ao longo das entrevistas, moitas mulleres manifestan como estas responsabilidades
familiares inflúen no seu proceso de integración social e as dificultades que isto implica para
acceder e gozar de certos servizos e recursos asistencias.
Podemos comprender, polo tanto, ata que punto o historial de maternidades
sobrevidas, non elixidas, non gozadas e truncadas, son feridas en moitos casos abertas e que
supoñen unha gran dor e unha afectación no benestar e equilibrio emocional e persoal das
mulleres do estudo.

EXPECTATIVAS/METAS VITAIS
Case tódalas mulleres teñen como expectativas vitais a recuperación de parcelas
perdidas na sua vida: reestablecemento de relación familiares (sendo a prioridade a
recuperación da relación cos/as fillos/as e despois o resto da familia), acadar un traballo e
conseguir un fogar e por último, chegar a integración social total.
Pero para iso, establecen unas metas a corto e medio prazo que teñen que superar:

-

Superación da situación actual: consumo, exclusión, paro, enfermidade, etc.

-

Independencia: da parella, da familia, dos servizos sociais, etc.

-

Restauración da súa vida anterior.
É imprescindible engadir que nalgúns casos, as mulleres non foron quen de establecer

metas na súa vida e referían sentir que non tiñan expectativas sobre ela.

“No tengo ganas de vivir, vivo por mi hija”.
Entrevistada nº21
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Dimensións externas/ entorno da muller:
REDE APOIO
“La gente piensa que soy una tirada, no te
ayudan. A veces me da vergüenza!”.
Entrevistada nº21.

Aínda que teñamos en conta a familia, os/as amigos/as ou a parella, a case
totalidade das mulleres entrevistadas afirman que non contan con rede de apoio. As mulleres
que se atopan nunha situación de exclusión social, especialmente as que viven na rúa, séntense
moi soas e carentes de persoas de apoio-escape-soporte emocional, xusto en momentos e
situacións especialmente difíciles e complexas.
Familia:
Das que manifestan ter relación ca familia extraemos que son relacións de sustento
económico ou de convivencia nalgún caso, pero non se establecen relacións afectivas baseadas
en criterios de confianza-aceptación-sinceridade.

“Pouca xente na miña familia sabe que teño VIH porque non o entenderían”.
Entrevistada n.º24.

É especialmente significativo que as mulleres consumidoras ou ex-consumidoras de
drogas, refiren “ter a culpa” do distanciamento coas familias por mor do seu consumo.
Se temos en conta, como vimos anteriormente, que para elas é importante o
restablecemento das relación familiares como un factor importante para a súa vida e para a
súa recuperación e integración social, podemos comprender ata que punto a ausencia de
contacto e relación significativa actual coa familia pode estar influíndo no seu benestar
persoal.
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Amigos/as:
Case todas as mulleres manifestan non ter amigos/as
entendendo que sexan relacións de confianza, e moitas consideran

“É raro falar con alguén de fora da

que prefiren non telos (como modo de protexerse e por distancias), e

droga, tes un áurea yonki”.

que en caso de telos/as prefiren que sexan do mesmo círculo para
non sentirse diferentes. Hai que ter en conta, especialmente, que

Entrevistada n.º 17.

ningunha mantén relacións estables e significativas doutras épocas ou
situacións, excepto as que viven coas súas familias.
En canto ao tempo de lecer, a maioría prefire as actividades en solitario.
En resumo, as relación sociais das mulleres na rúa son principalmente relacións de
“colegas”, compañeiros/as de consumo, de pernoita ou asistencia aos recursos, pero sen que
establezan relación significativas ou de apoio emocional real. Extráese unha enorme sensación
de soidade non elixida, a pesar de que si sexa usada como “escudo de protección” ante
os/as demais.
Parella
Na maioría dos casos a relación coa parella non está baseada nun sentimento afectivo
forte ou nunha relación de apoio mutuo. Búscase a protección e o abastecemento económico ou
de consumo de drogas. Maniféstanse, polo tanto, relacións de dependencia cas súas parellas:
social, economicamente e dende o punto de vista afectivo e sexual. A protección que
supostamente lles brindan ten un dobre xogo que valoran de maneira negativa, xa que elas
terían que asumir as responsabilidades diarias e conseguir sustento económico, mentres que á
hora de tomar decisión sobre o que fan ou a onde acoden, non son libres e teñen que
someterse ao criterio da parella por medo, abusos ou temor a ser rexeitadas.

“Non me sinto libre na miña parella, teño que darlle explicacións constantemente de con quen vou, onde
etc. É celoso. El toma as decisións importantes”.
Entrevistada n.º20.
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RELACIONS HOMES- MULLERES
En xeral, as mulleres entrevistadas non teñen unha percepción da desigualdade ou do
desequilibrio de poderes dentro das relación home-muller. Os roles de xénero están
fortemente arraigados e asumidos, de xeito que estas desigualdades son vividas con
naturalidade xa que “é o normal”.
As mulleres que si describen unha diferenza nas relacións, basean estas con relación a
tres criterios que se repiten ao longo de todas as entrevistas:
-

Relación de aproveitamento mutuo: os homes queren favores sexuais, as mulleres
seguridade e protección.

-

Relación conflitiva: existe abuso e uso da forza se non cumpre con el.

-

Exercicio da prostitución dentro da parella e fóra como medio de supervivencia.
Non hai un acordo entre a diferenza da amizade entre homes e mulleres, pero si se

destaca que na rúa a amizade entre mulleres é máis difícil porque teñen que rivalizar (as
mulleres somos máis malas), están cargadas de inseguridades e desconfianza.
“Algúns homes confúndense, pídenche que lles practiques sexo e se non queres, “mal””.
Entrevistada n.º22.

PERCEPCIÓN SOCIAL
Aínda que a maioría das mulleres manifestan non saber cal é a percepción social das
demais persoas sobre elas, os comentarios que realizan ao longo de toda a entrevista afirman
que se senten xulgadas e discriminadas dobremente: por ser muller e por estar na rúa.

“Noto que os demais me miran diferente por ser muller, exaxeran ou finxen”. Entrevistada n.º22.
“Non lles conto a situación pola que estou pasando aos demais, porque necesito sentirme normal, quero pasar por
alguén normal”. Entrevistada n.º20.

36 Médicos do Mundo- Grupo Movilización en Drogas de Vigo

Como comentaremos na dimensión de recursos asistenciais, a vergonza, o pudor por ter
que acudir aos servizos sociais, a culpa de estar nesa situación, respírana nas miradas e nos
comentarios doutras persoas, da sociedade. As que si refiren sentir esa percepción diferente,
relatan que as miran dun xeito que non se corresponde con como son en realidade: na rúa
teñen que ser desconfiadas, estar á defensiva, preséntanse “sen problemas” aínda que os
teñan, ou son distantes para protexerse.

VIOLENCIA DE XÉNERO
Na formulación inicial do estudo xa valoraramos a
“Sufrín violencia psíquica, sexual e
física estando na rúa… pero foi
algo

puntual

e

lembralo”.

prefiro

non

importancia e a incidencia que esta dimensión tiña nas
mulleres que se atopan nunha situación de exclusión social,
especialmente aquelas que se atopan na rúa, porque a
intervención diaria e continuada nos 10 anos de programa,

Entrevistada n.º19.

facíannos prever que o nivel de violencia que soportan era
moi alto e claramente invisibilizado. Aínda que é certo que

este é un problema presente en todos os perfís e estamentos sociais, pois temos en conta que a
violencia contra as mulleres se dá en todos os niveis da sociedade (parella, familia, traballo,
administración etc.), supoñiamos que a incidencia sería máis alta e a niveis quizais máis
intensos.
Pero a realidade que se nos mostrou é especialmente cruenta e preocupante. Das 24
mulleres entrevistadas 20 refiren violencia sexual, física e/ou emocional ao longo da súa vida.
Algúns destes abusos sexuais empezaron na infancia (13 mulleres) por familiares: país, tíos etc.
En xeral, a violencia é exercida pola parella e por outros homes do seu contorno máis
próximo, e existen tamén algúns casos de violencia ou abusos por parte de descoñecidos.
As implicacións no seu benestar e na súa vida que lles ocasionou esta violencia son,
principalmente, a sensación de malestar profundo e dificultade para falar ou recordar os
episodios, serios problemas de saúde mental (incluídos intentos de suicidio) e problemas á hora
de afrontar novas relacións afectivas e sexuais.
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RECURSOS SUPERVIVENCIA
A maior parte das mulleres que participaron no estudo afirman ter algún apoio
económico, no pasado ou no presente, a través das diferentes prestacións económicas sociais:
RISGA, PNC e RAI e que en ningún caso superan os 500 € mensuais, moi por debaixo do
salario mínimo interprofesional, tomado como referencia para valorar a suficiencia ou non de
recursos para o mantemento persoal.
É por isto, que todas intentan “facer por vida”: vender roupa, limpar e coidar anciáns
en domicilios particulares sen contrato, venda de drogas, favores sexuais especialmente para
sufragar consumos de droga etc.
En case todos os casos existe unha dependencia dos servizos sociais e asistencias para
cubrir as necesidades básicas: alimentación, roupeiro, servizos hixiénicos etc. Polo tanto, é
difícil “dar o salto” cara a adiante, saír do circuíto da exclusión porque a necesidade
mantenas dependentes de entidades e recursos sociais.
Delitos:
As mulleres que refiren condenas por delitos ou cumprimento de cárcere, manifestan
que o paso por prisión as volveu máis vulnerables e que as marcou dobremente: a experiencia
negativa vivida e a etiqueta que queda de por vida, uns antecedentes que non “se borran”.
Con relación a esta situación de privación de liberdade, comezan nalgúns casos problemas
importantes de saúde mental: especialmente ansiedade, depresión etc.
Resulta especialmente relevante que na maioría dos casos, os delitos cometidos foron
coa súa parella, o que relacionamos coa dinámica de dependencia que se establece entre
homes e mulleres e da que falamos ao longo do estudo por ser unha constante que alcanza e
lles afecta a todos os niveis da vida da muller en exclusión social.
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Prostitución:
Existe entre as mulleres entrevistadas un sentimento
compartido de valorar a prostitución como unha “oportunidade”
de gañar diñeiro (obter drogas, protección etc. a cambio de
favores sexuais non é percibido como unha forma de prostitución)

“Quedei marcada, aféctame á miña
sexualidade, facémolo porque está aí,
os homes pídencho”
Entrevistada n. º5.

e unha percepción de que “son as demais” as que se dedican a
estes temas, pese a que só a metade recoñece que exerce ou
exerceu a prostitución. Creemos que a explicación deste

“agora sinto asco, non me gusta que

pensamento de que “as demais si se prostitúen pero eu non”

se me acerquen... os homes poden

esconde novamente sentimentos de culpabilidade e vergonza e,

chegar a ser moi crueis.

como explicabamos no primeiro parágrafo, a crenza de que se o

Entrevistada n.º 13.

que se intercambia non é diñeiro, non é prostitución.

RECURSOS SOCIOSANITARIOS
Valoración do CEREDA:
Todas as mulleres entrevistadas fan unha boa valoración do recurso como un espazo
de tranquilidade e seguridade, alternativo á rúa, onde realmente se senten aceptadas tal
como son, sen prexuízos. Os aspectos que valoran máis para acudir ao CEREDA son o trato
próximo, persoal e os afectos: ser tratadas con cariño e respecto, ser saudadas e recoñecidas
polo seu nome.
Resúltanos curioso que ningunha muller relate sentir un trato diferente das profesionais
e persoal voluntario por ser muller ou home, tendo en conta que si existe unha política de
discriminación positiva cara a elas dentro do programa (por exemplo, prioridade á hora de
participar na formación).
Aínda que, en xeral, non fan propostas de mellora (tendo en conta que a entrevista é
persoal cunha técnica do CEREDA, pode haber certa limitación á hora de facerlle críticas ao
servizo), si que nalgún caso se relatan algunhas que explicamos a continuación:
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-

Ampliar a oferta formativa.

-

Ampliar os horarios e abrir as 24 horas todos os días do ano.

-

Posibilidade de creación de espazos propios para as mulleres, tanto no CEREDA como
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nos demais recursos.
-

Necesidade de ampliar a oferta lúdica do servizo (películas, obradoiros de traballos
manuais etc.).

Para rematar este punto, non queremos deixar pasar
dúas respostas que nos chamaron especialmente á atención: por

“sempre se me axudou, non tiven

unha banda, unha das mulleres comenta que lle incomoda ter

problemas cando vin a primeira

que aportar datos identificativos (inicias, data de nacemento,

vez“.

país de orixe) para a recollida de material preventivo

Entrevistada n.º 15.

(preservativos, kit inxección segura etc.) e prefire non ter que
dicilos. Por outra banda, outra muller solicita que exista un aseo
específico para mulleres xa que no CEREDA o baño é unisex (isto
está relacionado coa necesidade de intimidade e seguridade

“síntome entre amigas, apóianme e
danme cariño”.
Entrevistada n.º 9.

persoal da que falaremos no seguinte punto).
.
Outros recursos sociais da cidade:
Cando preguntamos polas barreiras que lles impiden a elas mesmas, ou que elas cren
que lles impiden a outras mulleres, o acceso aos recursos sociais da cidade, todas as respostas
coinciden en afirmar que é a vergonza o factor determinante para impedir o acceso
normalizado. Asociada a esta vergonza, está a valoración social negativa de estar na rúa, a
estigmatización das mulleres que teñen que acudir aos recursos sociais e/ou asistencias da
cidade. Sae á luz o medo ás etiquetaxes sociais, a ser sinaladas, e ten moita relevancia nelas
a percepción que os/as demais, a sociedade, ten delas. En moitos casos, mestúranos con
sentimentos de culpabilidade e que explicaremos con máis detalle na subdimensión de
percepción social.
Outro factor importante de barreira no acceso aos recursos é a dependencia (afectiva,
económica, de protección etc.) nas súas relación cos homes, e que foi explicada en dimensións
anteriores. Nalgunhas ocasións, están sometidas ao permiso do home para acudir ou non aos
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diferentes servizos.
Por último, comentan a dificultade de conciliar as responsabilidades e cargas
familiares coa asistencia e participación nos diferentes recursos e programas: se tes fillos/as
menores de idade non podes entrar, os procesos de intervención delas están relacionados co
cumprimento de obxectivos cos/coas fillos/as pero non ocorre o mesmo nos varóns etc.
Non senten un trato diferencial entre os profesionais homes ou mulleres, pero si lles
gustaría que ambos os casos fosen máis próximos/as.
En canto aos aspectos que se deben mellorar, hai coincidencia en afirmar que existen
máis recursos para homes que para mulleres (resaltan que elas non teñen acceso a un
albergue dos 2 que hai na cidade e que no outro as normas e condicións son diferentes para
elas) *nota: na actualidade, está pendente de reapertura do primeiro Centro de Inclusión
Social que si terá carácter mixto.
Cren ademais, que os recursos son insuficientes para cubrir as necesidades mínimas,
teñen un horario moi restrinxido e case non hai actividade onde cubrir os tempos (certamente
existe unha concentración en horario de mañá e de tarde de todos os programas, e quedan
sen servizos en franxas horarias moi grandes, especialmente en horario tarde- noite).
“Tiven problemas nalgúns recursos porque te “picas” porque hai máis cousas para eles ou
os tratan diferente”. Entrevistada n.º19
“Ser nais afástanos dos recursos”. Entrevistada n.º20.

Existe unha coincidencia total en afirmar que os recursos teñen que adaptarse ás súas
necesidades especificas: especialmente relevante é a súa sensación de estar inseguras e de
non contar con privacidade: séntense vulnerables a abusos por parte dos demais usuarios
homes. A percepción social da relación muller usuaria de drogas-en situación de rúa/exclusión
social con prostitución-delincuencia, déixanas nunha situación de risco de abusos e violencia
física, psicolóxica e sexual por parte dos homes. Este punto está máis detallado nas dimensións
de RELACIÓN HOMES E MULLERES e VIOLENCIA. Ademais reclaman que exista unha
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valoración de cada caso en particular, e atender a situación individual de cada unha.
En xeral e relacionado con este último punto, existe un descoñecemento da normativa
que van ter que asumir e que senten que non está adaptada ás súas necesidades, momento
vital etc. (especialmente en relación ao consumo activo ou non de drogas). As mulleres
consumidoras de drogas son especialmente excluídas dos recursos sociais posto que a propia
dinámica do consumo, a necesidade de “facer pola vida” para mantelo, os horarios que isto
supón e o feito de ter que estar abstinente para acceder, dificulta a entrada e permanencia
en albergues onde non son libres de saír á hora que desexen (sempre con permiso e por razón
de citas ou trámites etc). Polo tanto, é urxente que se creen recursos e programas de baixa
esixencia (os requisitos de entrada son máis realistas, non se persigue a abstinencia senón que
se traballa dende a perspectiva da redución de riscos) que se adecúen ao perfil da muller
consumidora, aos seus horarios e ritmos vitais, para poder ofrecer un espazo de intervención
profesional, de descanso e cobertura das súas necesidades.

Recursos sanitarios e terapéuticos:
En xeral, a valoración coas mulleres fan dos diferentes recursos sanitarios é boa no
ámbito especializado (consulta VIH etc.) e de unidades asistencias de drogas pero non no
ámbito de atención primaria (AP) onde se senten discriminadas e senten que reciben un trato
deficiente e inadecuado o que lles dificulta asistir e usar este recurso. Este dato é
especialmente preocupante, sobre todo se temos en conta que AP adoita ser a porta de
entrada aos diferentes servizos sanitarios e unha potente vía de detección doutras
problemáticas sociais, psicolóxicas e persoais que podan estar influíndo na vida das persoas.
Novamente se valora como importante e decisiva a relación persoal que se establece
entre o/a profesional e a muller, na adherencia aos programas e tratamentos que seguen.

“si acudo ás citas, pero os terapeutas non me entenden, nin me
apoian, só recibo isto esta mal, (...) sempre mensaxes negativas”.
Entrevistada n.º 22.

41

42 Médicos do Mundo- Grupo Movilización en Drogas de Vigo

A TER EN CONTA:
“La mujer no es un ser débil, pero tenemos debilidades”.
Entrevistada nº 15.
As mulleres, especialmente as que se atopan nunha situación de exclusión social tan
severa como é estar na rúa, precisan contar e falar delas.
Aínda que na fase de elaboración do estudo consideramos diferenciar os cuestionarios
de mulleres consumidoras e as non consumidoras de drogas para analizar as posibles
variacións nas respostas e situacións, finalmente non se recolle na explotación de resultados xa
que as diferenzas non son significativas, excepto nos puntos onde se fai mención especial ao
tema.
Existen moitos dós persoais sen elaborar e resolver por falta de espazos, tempos e
apoios (tiña que facer pola vida, non me deixaron chorar etc.). As diversas situacións de
violencia e rexeitamento que viven e viviron, son asumidas como responsabilidades propias e
non se quere profundar na implicación e pegada que esas situación deixaron nas súas vidas.
Un dó especialmente doloroso e presente é o da maternidade que, en moitos casos, vese
frustrada ou foi non planificada en momentos vitais difíciles.
Constatamos ademais que non poden exercer os seus dereitos sexuais e reprodutivos o
que incide nas mulleres cunha dobre discriminación:
-

Vulneración dos seus dereitos fundamentais.

-

Vulneración ante infeccións de transmisión sexual e embarazos non desexados,
ademais da vulnerabilidade ante a violencia contra as mulleres.

Resaltamos novamente a existencia de vínculos de dependencia e busca de protección
nos homes, tanto nas súas parellas como relacións sexuais, e basear as relacións en premisas
de non pracer e non afectividade. Isto é especialmente relevante se temos en conta que non
existe unha consciencia do trato diferencial por ser muller: ven que hai menos recursos para
elas, que teñen mais risco de sufrir agresións físicas e sexuais etc., pero non o relacionan cunha
cuestión de xénero, é unha situación fortemente asumida e normalizada.
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Existe unha percepción negativa de si mesmas, cunha autoestima case inexistente na
maioría das entrevistadas debido, segundo elas, a non cumprir as expectativas sociais sobre
as mulleres (non cumprir o rol de nai: ser unha boa nai), por ter exercido a prostitución, por ser
consumidora de drogas (“iso as mulleres non o fan”) etc. E, sobre todo, unha percepción
negativa da súa saúde cun forte predominio das problemáticas de saúde mental.
Pareceunos especialmente relevante a contradición entre a percepción negativa que
teñen sobre as mulleres e a relación entre elas, e que pola súa vez pidan espazos de
xuntanza onde poder crear redes de apoio e compartir experiencias e información e poñen
como exemplo moi positivo os grupos de mulleres creados no CEREDA. Con todo isto, vemos
que o discurso de “as mulleres somos malas entre nós”, é facilmente desmontable si se traballa
e xestiona, e se ofrece un espazo de seguridade e alternativa á rúa, onde os funcionamentos
e dinámicas de supervivencia están sempre xogando un papel determinante.
As mulleres reclaman ser atendidas en servizos máis próximos, nos niveis primarios de
atención xa que a derivación á especializada “estigmatízaas”. Piden ademais que non se
base só en tratamentos farmacolóxicos, precisan unha intervención personalizada, baseada na
relación cálida e de confianza entre o/a profesional e a usuaria, cunha maior implicación de
todas as partes no proceso e unha maior preocupación no que lles está a acontecer.
Por último, queremos resaltar que pese a ter en conta como obxectivo prioritario do
programa CEREDA a redución de riscos na saúde, non valoramos adecuadamente no estudo a
dimensión de autocoidados, prácticas de risco e percepción da saúde. Temos en conta para
posteriores edicións que é imprescindible incidir nestas cuestión e atender a que realmente non
existe unha percepción positiva da súa propia saúde, e que se intúen moitas prácticas de risco
sen control preventivo nin xinecolóxico nin serolóxico.
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10. RECOMENDACIÓNS.
1 Creación de espazos de iguais onde as mulleres poidan compartir, aprender e sentir nun
espazo onde se sintan protexidas e con liberdade de expresión. Así como a creación dunha
rede de apoio e confianza coas responsables de atención primaria e consolidar a relación
existente na atención especializada.
2 Formación sobre os seus dereitos sexuais e reprodutivos e de técnicas de relación e
comunicación para poder exercelos.
3 Información e formación sobre violencia contra a muller e ruptura do vínculo de dependencia
cos homes.
4 Programas e recursos asistencias para mulleres (pisos, albergues, centros inclusión social,
camas para desintoxicación hospitalaria, centros residenciais…) onde se teñan en conta a
perspectiva de xénero e se faga un achegamento á detección e diagnóstico da violencia e do
seu estado xeral de saúde.
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11. ANEXOS.
1. Cuestionario recollida datos cuantitativos: CUESTIONARIO estudo MULLER
2. Esquema entrevista estruturada

45

46 Médicos do Mundo- Grupo Movilización en Drogas de Vigo

CUESTIONARIO ESTUDIO MULLER

A cubrir pola entrevistadora

1º

outros

COLECTIVO
Inmigración
Prostitución
Drogadicción
Sen fogar
Outros

NOME+APELIDOS
ou INICIAIS

Data nacimento

País nacimento

Estado Civil

Numero fillos/as

Nivel Educativo

Situación Administrativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NACIONALIDADE ESPAÑOLA
COMUNITARIA
PERMISO DE TRABALLO E RESIDENCIA
PERMISO DE RESIDENCIA,NON DE TRABALLO
SITUACIÓN IRREGULAR
EN TRÁMITES PERMISO- NACIONALIDADE
VISADO TURISTA
OUTROS

Situación laboral

1.
2.
3.
4.

ACTIVA
DESEMPREGADA
PENSIONISTA
OUTROS
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Ingresos mensuais

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedencia

1. TRABALLO CONTRATO
2. TRABALLO SEN CONTRATO
3. PRESTACIÓN INSERCIÓN (subsidio
desemprego, RAI, RISGA, prestación por
desemprego, etc)
4. SUBSIDIO EXCARCELACIÓN
5. PNC
6. INCAPACIDADE OU XUBILACIÓN
CONTRIBUTIVA
7. ACTIVIDADE IRREGULAR
8. PROSTITUCIÓN
9. AXUDA FAMILIAR/ AMIGOS-AS/etc
10. OUTROS

Sen ingresos
0 a 300
301 a 600
601 a 900
900 a 1200
+ de 1201

Réximen habitabilidade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Con quén vive

VIVENDA ALUGUER
VIVENDA PROPIEDADE
VIVENDA FAMILIAR
VIVENDA OCUPADA
PENSIÓN
INSTITUCIÓN
COCHE
SEN FOGAR
OUTROS

Tarxeta sanitaria:

SI

NON

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SOA
CON FAMILIARES
CON AMIGOS/AS
CON PARELLA
INSTITUCIÓN
OUTROS

En trámites

OBSERVACIÓNS (Anotar incidencias, feitos importantes, información adicional relevante ou
aspectos non claros da entrevista)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Entrevista Individual (USUARIAS CEREDA)

DATOS PERSONAIS:
(A encher no análise de datos) [D ou O e colectivo secundario se procede]
Identificador:
Data e Lugar de nacemento:

Boas tardes/ mañas:

Sabes que estamos aquí para falar sobre a túa situación na rua como che contamos
cando fixamos o día da enquista: a nosa idea é recoller a opinión da mayoría das mulleres
que vindes a MDM para conocer de primera man como os sentis vosotras en esa situación,
como vivides o día a día, en que pensas, que che gustaria facer senon estiveras nesta
situación, que problemas atopas en relación a tratamientos, buscarse á visa..etc, en fin, que
falemos un pouco ti mais EU de todo o que che preocupa, e que idea tes ti que ten a
sociedade da vosa situación; tamén interesame que me contes como percibea ti MDM, que é
o que che agrada, se o hai, o que votas en falta, que cambiarías...etc.

Sabes que todo o que me contes é confidencial, e que ademais de ti e eu ninguén vai
saber que é o que ti fales, porque é anónima: interesanos a posibilidade de valorar dun xeito
eficaz e contando coa tua opinión cal é realmente a situación da muller na rua da cidade;
sabemos que hai poucos recursos, peor interesanos sobre todo como é a vosa vivencia e se
dende MDM estamos cumplindo cos obxectivos dos proxectos que elvamos a cabo.

Se che parece a enquista vaise grabar en video, para poder ter despoís todo o que
falamos, non imos usar as imaxes sen o teu permiso, e para que hoxe poidamos cahrlar sen
que eu tena que estar pendente de apuntar nada, senon queres o que si vou facer é grabar a
voz acordo??
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Antes de comenzar lembra que si estas cansada, ou hai algúnha pregunta que che
custa contestar, podemos facer unha parada ou seguir pero tomandonos unha infusión/
café/ bollos que están na mesita e continuar..e si non temos tempo a rematar hoxe,
quedamos par aoutro día; tamén sembrar que tes dereito á remuneración por facer este
esforzo.

¿Algunha pregunta? ¿Estas acordo? ¿Pareceche que comecemos?

RELACIONS SOCIAIS- REDE DE APOIO:
-

¿Contaches ou contas con apoio doutras persoas? Quén: familia, amigos, parella, etc.

-

¿Qué relación tes coa tu familia actualmente?

-

¿Tes actualmente parella afectiva? Tempo de relación.

-

¿Esta parella foi consumidora?

-

¿Esta parella é consumidora?

-

Esta relación é: satisfactoria, insatisfactoria, ns/nc. .

-

¿Sínteste libre dentro da tua parella?

-

¿Quén toma as decisións máis importantes?

-

¿Quén crees que asume máis responsabilidades dos dos?

-

¿Tiveches algún embarazo ou aborto? ¿Tes fillos? ¿Tes relación con eles?

-

¿Foi un embarazo planificado?

-

¿Tes amigos- as?
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-

¿A qué sexo pertenencen maioritariamente?

-

¿Tiveches dificultades para coñecer amigos/as ou relacionarte antes de estar na tua
situación actual?

-

¿Tes dificultades para coñecer amigos/as ou relacionarte agora?

-

¿Tes algún hobbie?

-

¿Con quén o practicas?

-

¿Tiñas algún hobbie antes de estar nesta situación?

-

¿Cómo pensas que é a relación entre homes e mulleres na rúa?

-

¿Cómo pensas que é a relación entre homes?

-

¿E entre mulleres?

AUTOESTIMA- AUTOCONCEPTO
-

¿Cómo te definirías? en poucas palabras.

-

¿Cómo cres que te definirían os demáis?

-

En relación a ti, ¿con cál das seguintes afirmacións estás de acordo e con cáles non? :

 Gustame ser eu mesma, e aceptome tal como son
 Sinto que podo decir NON
 Boto a perder todo o que toco
 Merezco ser amada e respetada
 Se alguen se enamora de min, debo esforzarme para demostrar que o merezo.
 Se son eu mesma non gustarei aos demáis
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 Non me sinto segura de facer algo ben a menos que alguen o diga
 Teño medo de ser rechazada polos demáis
 Se non o fago tan ben como outros, quere decir que son inferior como persoa
 Podría desaparecer e ninguén o notaría
 Equivocarse é igual a fracasar totalmente
 Sinto que non valgo
 Sinto que podo equivocarme
 Se non podo facer algo ben, non ten sentido intenta-lo
 Nunca serei capaz de lograr algo significativo
 Non necesito a aprobación de outros para sentirme feliz e satisfecha conmigo mesma
 Defraudo a xente que me importa
 Creo que son un fracaso
 Veome a min mesma como alguén especial e única
 Como me siento conmigo mesma é máis importante cas opinións que outros teñan de
min

-

¿Fuches ou eres vítima de maltrato ou abusos físicos, psíquicos ou sexuais por parte
de alguén? ¿De quén? ¿a qué idade?

-

¿Foi/ é un feito aislado ou continuo?

-

Tipo de maltrato/abuso

-

¿Tiveches ideas de suicidio? ¿Tiveches intentos de suicidio? En caso afirmativo,
¿Antes, durante ou despois da tua situación actual?.
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-

¿Qué sentimentos asocias a esta época da tua vida? En pocas palabras.

-

¿En qué cuestións vese afectada a tua vida pola tua situación actual?

-

¿Cál ou cáles son as tuas preocupaciós principais nestos momentos da tua vida?

-

¿Cál ou cáles son as tuas metas e/o expectativas de vida?

PERCEPCIÓN EXTERNA:

-

¿Notas algunha diferencia na percepción social (o que a xente opina, pensa, ou como
se comporta) da tua situación por ser muller?

-

¿Contaches- lle a alguén a situación na que estás, vironte, etc?

-

¿Cómo te sentiches cando o contaches, te viron, etc?

-

¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo te gustaría que reaccionaran?

ACCESO AOS SERVICIOS/ RECURSOS/ ETC
-

¿Tiveches algunha dificultade pola tua condición de muller cos homes que acuden a
servicios, recursos ou tratamentos aos que tí acudes? ¿Cál/es?

-

¿Sentiches dificultades pola tua condición de muller con outras mulleres que acuden
a servicios, recursos ou tratamento aos que tí acudes? ¿Cál/es?

-

¿Cres que hai algunha diferencia na relación dos profesionais que atenden os
servicios según si éstos/as son homes ou mulleres? ¿Cál/es?

-

¿Cres que é necesario un tratamento, recurso, actividade, etc diferente para homes e
mulleres? ¿Por qué?

-

¿Cres que existen os mesmos recursos, programas, etc para homes que para
mulleres? ¿Para quén existen máis?
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-

¿Cres que as normas, funcionamento, acceso, etc é igual para ambos sexos?

-

¿Qué cousas cres que se podría mellorar ou cambiar para que as mulleres e tí mesma
vos sintirades máis cómodas/vinculadas/etc nestos recursos?

VALORACIÓN DO CEREDA E SUXERENCIAS:
-

¿Por qué cres que algunhas mulleres non acceden ao CEREDA? ¿E a outros recursos?

-

¿Cres que no CEREDA tratase de manera diferente a homes que a mulleres? En caso
afirmativo,¿Por qué?

-

¿Senticheste algunha vez incómoda ou sucedeu algo pola tua condición de muller
que te dificultou acudir ao servicio ou participar de maneira máis activa no
programa? En caso afirmativo, ¿Qué sucedeu?

-

En xeral, ¿sinteste a gusto no CEREDA? ¿Por qué? ¿Qué cres que se podría mellorar
para que as mulleres e tí mesma vos sintirades máis cómodas no CEREDA?

RECURSOS DE SUPERVIVENCIA
-

¿Con qué recursos contas para vivir (económicos, personais, sociais, etc)? ¿Qué fas
para sair adiante estando na rúa/ situación de exclusión social?

-

¿Con qué recursos cres que contan outras mulleres na tua mesma situación para
vivir? ¿Cómo cres que saen adiante as mulleres na rúa/ situación exclusión social?

-

¿Exerciches algunha vez a prostitución? En caso afirmativo, ¿en qué afectou isto a tua
vida?

-

¿Cometiches delitos? En caso afirmativo, ¿Sola, en parella? ¿en qué afectou isto a tua
vida?

-

¿Estiveches en prisión? En caso afirmativo, ¿Sola, en palleja? ¿en qué afectou isto a
tua vida?
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TRATAMENTO FARMACOLÓXICO E TERAPÉUTICO:
-

¿Cómo valorarías en xeral o teu estado de saude?
¿Coñeces cómo está o teu estado de saude? ¿Faste revisións, probas, etc periódicas?
¿Acudes a revisións xinecolóxicas?

-

¿Estás actualmente a tratamento farmacolóxico ou terapéutico? Especificar:
psiquiátrica/ Drogas/ VIH/ Hepatitis/ Outros.

-

¿Tomas a medicación e/ou acudes a terapia? Se a resposta é non, especificar por
qué.

-

¿Cres que cumpres tódolos requisitos pautados para o tratamento da tua
problemática de saude como son a toma regular de medicación, a asistencia a citas,
etc? Se a resposta é non, especificar por qué.

-

¿Estás contenta co/a teu/tua terapeuta, médico/a especialista, psiquiatra, etc? Se a
resposta é non, especificar por qué.

-

¿E co teu centro de saude, unidade de drogas, unidade de saude mental, etc? Se a
resposta é non, especificar por qué.

-

¿En qué medida cres que afectou a tua problemática de saude (dependencia,
enfermedade mental, etc) a tua vida?¿Ten relación coa tua actual situación persoal?

-

¿Contas con apoio de alguén neste aspecto: parella, familia, amigos/as, etc?

-

¿Tiveches ou tes algunha recaida, empeoramento, etc na tua problemática de saude?
¿A que cres que se deberon- deben: motivos personais, relacionais, sociais, etc?

¿Desexas engadir algo máis?
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